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9141الثانيةالطبعة

الطحبراحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،ومميلةبأي

إلا،غيرهاأوتسجيلا

م()6991هـ

أم(هـ)991

منجرءأيدطبعمسموحعير.محموطةالعال!اأنحاءجميعدىوالتوزيعلشر

وأهيئةأيعلىلقلهأووالحشرجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستسماخاكانتأو،نيكيةمي!طأوممغسطةلترائطأو،إلكترونيةوسائلنت

النالتر.منكتابىبذن
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الهجائيةالحروفترتيبفيعشرالتاسعالحرفالغين.ع

العربية،الأبجديةترتيبفيوالعشرونوالثامن؟العربية

حسابانظر:.الجملحسابفي(0001)الرقمويساوي

عندالخاممي!الحرفهوالقديمالصوتيالترتيبوفي.الجمل

وفي.جنيابنعندوالعشرونوالرالغأحمد،بنالخليل

والعشرينالثالثالترتيبفىيأتىالحديثالصوتيالترتيب

المعاصرين.الصوتياتعلماءعندوالعشرينالسادسأو

مجهور،احتكاكيصوتاغا.الموتيةالصفات

بهالنطقحالاللسانأقصىيرتفع،الحنكأقصىمنيخرج

يسمحضيقافراغاتاركاالحنكبأقصىيلتصقيكادحتى

الأوتارذلكأثناءوتتذبذبأحتكاكا،محدثابالنفاذللهواء

()أللاممعهتظهربمالقمريةالحروفمنوالغين.الصوتية

الصامت.انظر:.الغصنمثل:،وكتابةنطقاالتعريف

المعجمةالحروفمنالغينحرف.الكتابيةالصفات

أوضاعهاجميعفيالصغرىدائرتهاأعلىبنقطة)المنقوطة(

مثل:فىهكذا:غمفردةالنصخخطفيوتكتب.الكتابية

ومتصلةرأبغ.:مثلفيخ،هكذا:قبلهابماومتصلة،نبوغ

قبلهابماومتصلةغنم،مثل:فىكأ،هكذا:بعدهابما

نغم.مثل:فيتهكذا:ومابعدها

الألفباء.؟الأبجدية،العربيةالحرو!:أيضاانظر

الآلية.الفلسفة(بمالطبيعةوراء)ماالفلسفةانظر:.الغائية

أشجارمنغاباتالمطيرةالاستوائيةالغابات

تقع.العامطوالالوفيروالمطربالدفءيتميزإقليمفيطويلة

وتحتلالامشواء،خطمنبالقربتقريباالغاباتتلككل

وجزرأمريكاوجنوبووسطوآمسياإفريقيامنكبيرةأقاليم

غابةهيالمطيرةألاستوائيةالغاباتوأضخم.الهادئالمحيط

حواليوتغطيالسلفا،أيضئاتسمىالتيالمطرةالأمازون

الالمشوائيةالغاباتوتظل.الجنوبيةأمريكامساحةثلث

.العامطوالخضراءالمطميرة

الأشجارمنأنواععلىالمطيرةالاستوائيةالغابةتحتوي

العلماءأحصىوقد.العالمفيأخرىمنطقةأيةمنأكثر

أمريكافيواحدهكتارمساحتهامنطقةفينوغا917

علىالمعتدلةالشماليةالغاباتمعظمتحتويبينما.الجنوبية

النباتاتأنواعنصفحوالىويعيش.أنواعسبعةمنأقل

كما،المطيرةالاستوائيةالغاباتفيالعالمفيوالحيوانات

والحشراتوالطورالبرمائياتمنكثيرةأنواعفيهاتعيش

اخر.مكانأيفيبوجودهامقارنةوالزواحفوالثدييات

م06إلىالمطيرةالغابةفيالأشجارأطولتنمووقد

الأوراقمنغطاءالأخرىالأشجار)قمم(تيجانوتكون

غالحرفلتمثيلخاصةطرق

!

الرلية.مورسإضارات

األالجبدء5

المسردبة،فيالمستخدمةالأشارع!بريل

العرلي.الخطمنمختلفةبأنواع)غ(الغين

!غغغطغ

ردعسلفاالكوفيا

الطاعي.النسخفيالغينمننماذج

-

رسطبدأيةسفصل

الركلتئحييوالدا



المطيرةالاستوائيةالغابات6

هدهوتستقسلالاستواء،حطقر!أساساتقعاللطيرةالاستوائيةالغابات

أ-ا.احاافيغرارةالأمطاراأشدسعضالمماطق

سطإلأرض.شوقمترا45و03بينيتراوحارتفاععلى

تيجانوتش!صل.العلويةبالظلةأمخطاءاهذاويسمى

السفية.الظللمناثنتينأوواحدةالأقصرالأشجار

منكميةتستقبلبحيثالغابةأرضيةالظل!هذهوتظلل

العلوية.أظلةاتستقبلهعما%امنبأقلتقدرالشمسضوء

الغابةأرضيةإلىيصلالذيالقليلالفهموءويسمح

لذلك،ونتيجة،العشبيةوالنباتاتالشجيراتمنقليلبنمو

الغابةأجزاءمعظمفيلسهولةيتحركأنللمرءيمكن

التيال!صثيفالنموذاتالمناطقوتوجد.المطهيرةألاستوائية

المناطقفيالمطيرةالاستوائيةالغابةبداخلالأدغالتسمى

وتنمو.الشمسمنأكثرضوءأرضيتهاإلىيصلالتي

المناطقفيأوالعريضةالأنهارمنبالقربالأدغالمعظما

الدغل.انظر:.أشجارهاقطعتأنسبقالتي

ماإلىالمطيرةالعابةفيالحرارةدرجةماترتفعونادرا

امعفمأرفي52ء.0دونماإلىتنخفضأوم535فوق

حرارةاالشهورالأكثرالحرارةدرجةمتوسطفإنالحالات

أكثرفيالحرارةدرجةمتوسطعنفقط3!مإلىم15يزيد

.برودةلشهورا

علىعامكلالأمطارمنالأقلعلىسم002يسقط

فياشعديةالأمطارتسقطوقد،المطرةالاستوائيةالغابة

تحتالموجودالهواءيكون.السنةمنيوم002منأكثر

الماءنفسهاالأشجاروتطلقدائما.رطباالسفليةالتغصنات

هذهوتسمىأوراقها.علىالموجودةالمساماتخلالمن

فىالمطركميةنصفحواليتشك!!وهي،النتحالعملية

المطجرة.اللأمازونكابات

واحدةكللكن،المطيرةالاستوائيةالغاباتكلتتشابه

والإفريقية-،والأمريكية،الا!ميوية-الكبرىالثلاثمن

الحيواناتأنواعمنمختلفةمجموعةبوجودتتميز

منالعديدعلىمطرةغابةك!طتحتويفمثلا.والنباتات

فيالموجودةالأنواعتلكعنمختلفةلكنها،القردةأنواع

مناطقفإن،ذلكإلىوبالإضافة.الأخريينالمطيرتينالغابتين

منمختلفةأنواععلىتحتويقدالغابةنفسمنمختلفة

الأمازونمنطقةفيتنموالتيالأشجارمنفالعديدالقرود.

تلكمنخفضاتفيتنمولا،المثالسبيلعلى،المطرة

؟النباتانظر:،المطيرةأخاباتاأ!أش!صاأضوضيح.المنطقة

اتيالحيواناتببعضالخاصةأطالإش!طأ!نسبةبا.الشجرة

.الحيوانان!:،المطيرةالغاباتفيتعيعق

دائمابأنهاالمطيرةالامشوائيةأحابةاتتميز.النباتيةالحياة

أوراقعليهاوتنموالقديمةأوراقهاالأشمحاروتفقدخضراء.

تفقدقدالأشجارمنمعينةألواعالكن،العامطوالجديدة

الأنواعوتحمل.السنةخلالقصيرةلفترةأوراقهاكل

منمختلفةأوقاتفيوثماراأزهاراالأشجارمنالختلفة

أزهارايحملالأشجارمنمانوغاهناكنجد،لذلك.العام

الأشجاربعضتحمل.السنةمنوقتأيفيثماراأو

منخفضة.ضخمةفروععلىأوالحذععلىثماراأغصيرةا

طويلةأعناقعلىكبيرةثماراأجةأحااشجارالأبعضوتحما

.كالحبالمتدأجة

فائقةأشجارعلىالمطرةالاستوائيةأخاباتاوتشتمل

مفيدةومنتجاتوأخشاباثماراتعطيوأخرى،الجمال

النواةوذواتوالداكالسنامنكلأشجاروتحمل.أخرى

أشجارمعظمالكن،زاهيةألوانذاتأزهاراوالتابيبوية

ملاحطهاويمكنحجما،أقلأزهارذواتالمطيرةالغالة

دائمة.بصفةال!ونخضراءالظلةوتبدو،أقلبدرجة

الأمريكيوالبلاذرالبرازيليالبندقمنكلأشجاروتعطي

منوالعديدالأمريكيوارعرورمافيوحوزأرروربانزوا

الحصولويمكنالث!ار.منمحصولآأعخي!!اوأ!ه!!اأنوا

والخشبالبلزامنكلأشجارم!القيمالحشبعلى

وتح!لالورد.وخشبوالماهوجنيأجقمواواللوادالبرازيلي

فيتستخدمزغبيةاليافعلىتحتويتماراال!صابوكأشمجار

فتعطيالكيناأشجارأماوالتنجيد.النجاة!شراتحشو

من،هامآخرعقاروهوأ!ورار،اويؤخذ.الكين!تعقار

الاستوائيةالغاباتفيتنموعديدةخشبيةمتسلقات

.المطيرة

مطيرةاستوائيةغابةفي،النباتاتمنالعديدويممو

مماأكثرلإضاءةتتعرضحيثالأشجارأغصانعلى

تسمىالتيالنباتاتهذهمثل.التربةعلىلوكانت

السراخستشملالهوائيةالنباتاتأوالعالقةالنباتات

المتسلقةالنباتاتوتلتفوالبروملياد.والأركيدوالحزازيات

وتكونوأغصانها.الأشجارجذوعحولبالياناالمسماة

اتجاهفينموهاباستمراروعقداحلقاتاللياناأشجاربعض

الهوائى.النباتانظر:الشم!.ضوء

،المطيرةالغاباتفيالخانقةالأشجارمنأنواعوتنمو

تكونلكنها،هوائيةنباتاتحياتهاالالثسجارهذهتبدأإذ

بجذعالجذورهذهتحيط.الأرضإلىتصلجدورا



المطيرةالاستوائيةالغابات

النباتيتمكنوقد،الخانقالنباتعليهايعيشالتيالشجرة

منبحرمانهاالأخرىالشجرةقتلمنالوقتمعالخانق

والماء.والضوءالغذاء

المغذياتمعظمالمطرةالا!شوائيةالغابةفيوتحتجز

وتخزن،الخضريالمجموعفيللنمو(اللازمة)الكيميائيات

التربةمنرقيقةطبقةفىالمغذياتمنصغيرةكميات

الخضريةالنمواتتختلطحيث،الأرضسطحمنبالقرب

الغاباتأشجارمعظمجذوروتظل.التربةمعالمتحللة

سطحمنبالقربالغذائيةالموادمصدرمنقريبةالمطيرة

ضخمةنمواتالأنوأعبعضفىالجذوروتكون.الأرض

وقد.والجذوعالجذوربنتمتدالداعمةالجذورتسمى

عمودية.قائمةالأشجارحفظفيالأكتافهذهتساعد

منسائدنوععلىالمطيرةالاستوائيةالغابةولاتحتوي

واسعنطاقعلىمبعثرةالأنواعمعظمتكونفقدالأشسجار،

عمليةفيالحيواناتعلىوتعتمدالغابةمنمكانكلفي

معينةأنواعفتسود،الاستوائيةغيرالغاباتفيأما.التلقيح

.الرياحطريقعنأساساالتلقيحويحدثالاشجارمن

الحيواناتمنمتباينةمجموعةتعيمق.الحيوانيةالحياة

هذهمنالعديدويمضي.المطرةالاستوائيةالغابةفي

.الأرضإلىأبداولايهبطالأشجارعلىحياتهالحيوانات

والسفليةالعلويةالظلةفىالمتكونةوالجوزاتالثماروتكون

والسناجبوالقردةوالجيبون،الخفاشمنلكلغذاءقاعدة

وبعضالكسلانحيواناتوتتغذى.والطوقانوالببغاوات

وطيورالطنانةالطيوروتمتصالأشجار،بأوراقالقردة

والسحاليالضفادعوتسكنالأزهار.منالرحيقالتميرة

الطورمنكلوتقومالأشجار.فروعبينالثعابينوبعض

حجما.الأصغرالحيواناتبافترالرالضخمةوالثعابين

الأشجار.قممفوقالحياةمعالظلةحيواناتمعظموتتأقلم

شجرةمنالطائرةوالسناجبالطائرالليمورمنكلوينزلق

منالخططوالقردالجلاجوحيواناتتقفزبينماأخرىإلى

آكلاتالحيواناتمنعديدةأنواعوتتعلقآخر.إلىفرع

بذيولها.أحياناوالشيهموالأبوسوموالقردةالنمل

وكثيروالتابيروالخنازيروالأيائلالظباءمنكلويطوف

والبذوربالجذورتتغذىحيث،الغابةأرضيةالقوارضمن

تعيشالسنجابيةالقردة

الغاباتفيفقط

فىالمطيرةالاستوائية

الوسطىأمريكا

هدهتقفز.والح!وبية

فروععلىالقردة

والنباتاتالأشجار

المتسلقة.



ليبتكالأوا!باغا8

ا!ديدا!يالحذورإلىالحدعمنتمتدالأمحافتسمىفخمةنموات

الأ!صتالصاتساعدقد.ألصيرةاالاستوائيةالغالات!يالنباتاتألتححارمى

لاد:اصعيرةاأ!يور11دلاصصياأاأجاحراهنوديقومالأشحار.تدعيمفي

الحنولية.،مريكاالأعلىاالأمارونواديفيودلكالنمح

وتعيش.الأرضعلىتسقطالتيوالثماروالأوراق

القطفصيلةمنوالعديدوالقواطيالشمبانزيحيوانات

كلفيالنملويوجدالأشجار.وفى،الغابةأرضيةعلى

حشراتأيضابغزارةوتتوافر.المطيرةالغابةفىالمستويات

إلىالأبيضوالنملوالعثةوالبعوضوالفراشاتالنحلمثل

العناكب.جانب

يقطنلمالسنينمرعلى.المطيرةوالغاباتالناس

هؤلاءمعظمويقوم.الناسمنالقليلإلاالمطيرةالغابات

حيثالمحاصيلمكانهاليزرعواصغيرةمناطقبإخلاء

الرماد.بينالبذوروزراعةوحرقهاالأشجاربقطعيقومون

التربةمنالرفيعةالطبقةلاتعطيقليلةسنواتبعدلكن

وتبدأآخرمكانإلىالمزارعونينتقلحينئذ.جيدامحصولأ

الزراعةمنالنوعلهذايمكنجديد.منالعمليةهذه

منفقطقليلعددحياةدعموالحرقالقطعزراعةالمسماة

.السكان

الزراعة.حرفةالمطيرةالغاباتسكانبعضولايمارس

سبيلعلىإفريقيا،وسطفيالمطيرةأكاباتافىفالأقزام

النباتاتوجمعالبريةالحيواناتصيدعلىيعيشون،المتال

اشراعية.القبائلمعأضجارةأ"اجريةا

وزيادةالعالملسكانالسريعالنمويهدد،أصيوماو

الاستوائيةالغاباتمعظمالطيعيةالمواردعلىالطلب

عنمنهاكبيرةمساحاتلتدميرالناسقامفقد.المطرة

أعمالوتسببت.والمدنالمزارعلإنشاءق!إلأشجارطرية!

الخشبإنتاجومشروعاتالماشيةوتربيةالضخمةالتعدين

تدميريتمأنهالعلماءويقدر.!ضيرةأضرارحدوثفيأيضا

الاستوائيةالغاباتمنه!ضارمليون22إلى5.5نحو

تدميرفيالزيادةتؤديأنيخشونأنهماكماسنويا.المطيرة

الآلافومئاتالمحليينالسكانعلىأغضاءاإلىأخاباتا

.والحيواناتأضباتاتاأنواعمن

أمريكا؟الشماليةأمريكاآسيابمإفريقيا؟أيضا:انظر

الجنوبية.

معظميكونالغاباتمننوعالأوكاليبتغابات

أنواعمختلفوتسود.أسترالياقارةفيالغالاتمناطق

المجتمعاتمنمهماجزءاوتكونالغاباتهذهالأوكاليبت
عنصرينمنالأوكاليبتغاباتوتتكونفيها.تنموأضيا

.الأوراقمتصلبةوالغاباتالغالاتأراضيهمارئيسيين

الغابيةالأراضي

بالأقاليممليأراضيتحف.مليغاباتأراضى

ضعيفةقلويةأراضفيتنمووهي.الجنوبفيالصحراوية

هوالرئيسيوالنوعسنويا.المطرمنملم046حواليتتلقى

أشجارهيئةعلىينموالذيملىالمسمىالأوكاليبت

كأنواعأوأجماتفىإما،طويلةشجيراتأوصغيرة

وتنمو(،فوقي)غطاءمستمرةظلةيكونلاوهو.منعزلة

معالمثقابوصمغالسالمونصمغمثل،الطويلةالأنواع

أستراليا.غربىفيالمليأشسجار

مليغاباتبينتنمو.الأوكاليبتغاباتأراضي

بعضهاوينفصلعريضةأحزمةوتنمو.اسماحليةوالغابات

مظلةشكلأوراقهاوتتخذ،مختلفةبمساحاتبعضعن

الأوكاليبت.تحتتنموالححتمائشأووالشجيرات.مفتوحة

البلدوودز،أنواعمنالمناطقهذهفيالأشجارومعظم

وخليطبطسىووليوالدارون،باركسأسترنجيوالدارون

باركس.والأيرن،البقسأخشابمن

الأوراقمتصلبةالغابات

أخشابمن59%الصلبالخشبغاباتتوفر

وفى،الساحلعلىوتنموألمشراليا.فيالصلبالخشب



الأوكاليبتغابات

!كأ،كا!لم؟يرودكازو،كا،زرفي!!!ءد!كا!كا-ء!4،لإ*،"

ءعكاكابز؟33"ص-كاور-!!!ء؟//!كا؟لأ؟في!كا!3!-كاد-؟!0،4لأعو!ءو،3كاى؟-*-"ىعء3?***،سبرع1!د!ءكأظىكأكا،كا!4عد-*!كا!

4؟ب!!،ع!!ورىكا!9ترزركا4/

الأوراقمتصلبةالجافةالغابة

أقلتربفيتنمو.الأوراقمتصلبةالجادةالغاباتوتزدهر.الشرقوفيالغربيالجنوبفيالمرتفعةالأراضي

الغربيةأستراليافيالبارزوالنوعأقل.وأمطار،خصوبةالتربةوفينسبياالمرتفعةالرطوبةحالاتفىالاشجارهذه

الميسميتفإنأسترألياوجنوبفكتورياوفىالجارأ.هو063بينتتراوحسنويةأمطارإلىوتحتاجنسبياالجيدة

أما.الرئيسيانالنوعانهماالبنىباركسوالأسترنجىظلةوتشكلومتقاربةمانوعاطويلةوالأشجار.ملم76و.

هوالأنواعأهمفإنويلزساوثونيوكوينزلاندفي.مستمرةتكونتكاد

الخربشالصمغمنخليطمعالمنقطالصمغ

بارك!سوالايرنباركسوالأسترنجيوالبلدوودز،"لاتص؟؟

ابنباكالي!لجلدفياتردالأورأتحموالشاكميرتحتاوونجصلهشمجا!-:-*طكاكيم7?-

الأسودالولدشمجرةعلىتحتويوهى.الغاباتهذه6!لا

والسيكاسية.والكنجيا

التربفيتنمو.الأوراقمتصلبةالرطبةالغابات-+-77ص!س*--لا-

الغاباتهذهوتتميزريا.والأحسنخصوبةالأكثر3-:"ءش

الغربيةأستراليافيالكاريأشجارمنفخمةبغابات+-س

والأورمةوتسمانيافكتوريافىالجبلدرداروأشجار

ومستمرةكثيفةوالظلةويلز.ساوثنيوفىالسوداء

الأوكاليبت.!تالطريالورقذاتالنباتاتوتنمو

المناطقفيالسرخسألثسجارالنباتاتهذهوتشمل

.برودةالأكثرالأوراقمتصلبةالرطبةالغابة
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زالمحا:رعايمهاالألحمحارا!رراعة،احلعالا!أمحلممهاأ!منيهاالإداهـدالغاباتعلم

الغاباتعلم

مواردا!متغلالعلمالغاباتعلى.صكلم،تباف

فييساعدأخاباتاعلمأتصيقو.الإنسانلفائدةالغابات

لصناعةالأخشابمنكافيةكميةإنتاجعلىالمحافظة

والمنتجاتوالورلىالأبلكاشوخشب،المنشورةالأخشاب

بعضوتنميةاستغلاليشملأنهكما.الأخرىالخشبية

والحياة،المائيةالمواردمثلبالغاباتالمتصلةالقيمةالموارد

العامة.والمتنزهات،الرعويةوالمناطق،البرية

الفوائدعندمامنقدرأكبرالغاباتتوفرعامةوبصفة

هذاويعرفواحد.آنفىعديدةفوائدتحقيقبهدفتدار

النظهامهذاويطبقالفوائد.متعددةالغاباتبإدارةالمفهوم

المياهتمدأنالغاباتلإدارةويمكن.كثيرةغاباتفي

،والمأوىبالغذاءاشبريةالأحياءوتمدبمالسكانيةللتجمعات

والمتنزهين.والجوالةالخيماتلروادالترفيهمناطقوتهيئ

بعضفيالبقيةعلىالمواردهذهإحدىأهميةتطغىوقد

وأللورقالمصنعةالشركاتتديرالمثالسبي!!فعلى.الغابات

مشحاتها.ع!فظة

تحقيقبهدفغاباتهاالأخرىالغاباتمنتجاتمنأي

وتناق!ش.الأولالمقامفيالأخشابمنممكنقدرأكبر

.الغاباتلمواردأحلميةاالفنيةالإدارةالمقالةهذه

الخشبيةالمواردإدارة

منجيدةدرجةتحقيقإلىالخشبيةالمواردإدارةتهدف

وقطعها.الأشجارزراعةمعدلاتبينالسنويالتوازن

إنتاجاا!لستديمبايإنتاخيعرفالذيالتوازنهذاويؤمن

الغاباتبإدارةذلكوشحقق.الأخشابمنمستمرا

فيمتساويةمساحاتمنالغاباتهذهتتكونبحيث

الأشجارإلىالبادراتمنالأعمارطوائفلكلالإنتاج

الإنتاجبهدفالأشجارزراعةعلمويسمى.الناضجة

التطيقىالجانبوتحطلب.الغاباتورعايةتنميةالمحستديم

الغاباتعلمفىالمتخصصينإدراكالغاباتورعايةلتنمية

التربةوأنواعالمناخأنواعفيالختلفةالأشمجارأنواعلنمو

ويستخدموالماء.الضوءمنالأشجارواحتياجات



وتحسينلتربيةالوراثةعلمأيضاالغاباتفيالمتخصصون

الجيدةالمقاومةوذات،المحسنالنموذاتالأشجارنوعية

.والافاتللأمراض

لقمارئيسيةطرقأونظمأربعةهناك.القطع

أمهاتبنظامالقطع2-الكليالقطعنظام-أالأشجار:

بنظامالقطع-4الواقيةالأشجاربنظامالقطع3-البذور

طريقةأيضاهيقطعطريقةوكل.الجماعيالانتخاب

البذورمنالجديدةالأشعجاروتنمو.المحصوللاستبدال

منأو،المحيطةالأشجارأو،الباقيةالأشجارمنالمتساقطة

البذورمنأو،المقطوعةالأشجارجذوعمنالناميةالخلفات

.الغاباتمجالفيالعاملونيغرسهاالتيالشتلاتأو

مساحةفيالموجودةالأشسجاركلإزالةالكليالقطع

كلياقطعاالمقطوعةالمساحاتوتتفاوت.الغابةمنمعينة

نأويجبأكثر.أوهكتارا05إلىقليلةهكتاراتمن

المجاورةالغاباتتأثيرتمنعبدرجةكبيرةالمساحاتتكون

تأسيسلإعادةعادةيستعملالكلىوالقطععليها.

متساويةالأشجار(منكبيرة)مجموعةشجريةمجموعة

النظامنفسوهونموها.اكتملمجموعةبإزالةوذلكالعمر

وأالغرسطريقعنغابةاممتبدالعندعادةيتبعالذي

المقطوعةافيوعكنى"قياولالخلفات

لكن،الكليالقطعيشبهالبذورأمها!بنظامالقطع

المتباعدةالاشجاربعضشركونالغاباتحقلفيالختصين

!ذور.طبيعيامصدرألتكونالمقطوعةالمساحةداخل

الشجريةالمجموعةتأسيسبعدهذهالبذورأمهاتوتزال

معكثيراالبذورأمهاتبنظامالقطعويستعمل.الجديدة

الصنوبر.منالختلفةالأصناف

الأشجارقطعطرق

الأشجاركليزيلالكليالقطع

.كبيرةمساحةعلىالموجودة

لنموالشمصضوءويوفر

.البادرات

شركالبذورأمهاتبنظامالقطع

فيالمتباعدةالأشحارمنقليلاعددا

مصدرالتكولىالمقطهوعةالمساحة

حديد.محصوللبدور

11علم،الغابات

قطعالطريقةهذهتتطلب.الواقيةالأشجاربنظامالقطع

عاما02و01بينتتراوحلفترةمراحلعلىالأخشاب

إزالةمعجديدامشجراالغاباتفيالختصونخلالهايؤلسر

الواقيةالأشجاربنظامالقطعاستعمالويمكن.القديمالمشجر

البلوطمثلالعريضةالأوراقذاتالأشجارحالةفي

نموها.منالأولىالسنواتأثناءظلاشطلبالتىوالمضبريات

بعدالمشجر،فيالأشجاربعضنموباستمراريسمحأنهكما

الأشمجار.معظمفيتوق!قدالجيدالنمويكونأن

مساحاتقطعهو.الجماعيالانتخاببنظابمالقطع

المجاللإفساحنموهااكتملالتيالاشجارمنصغيرة

الاشجارإزالةوتتم.الجديدةوالنمواتالصغيرةللأشجار

نأغير.الأخرىالأشجارمنوقربهاحجمهاعلىبناء

لتمدهمالكبيرةالأشجارمنكثيرايتركونالختصين

الجماعيالانتخاببنظامالقطععنوينتج.المطلوبةبالبذور

القمامنالنوعهذافإنولذلكالغابةفيصغيرةفراغات

بنظامالغاباتقطعويمكن.للظلالمتحملةالأشجاريناسب

سنة.3.و5بينتتراوعدوراتفيالجماعيالانتخاب

الأشجارمنجديدةأنواعاالختصونيزرع.الزراعة

وتتمالاصطاعي.التشجيرإعادةتسمىبطريقةالخشبية

قطعتالتيالأراضيفيالمباشرالبذرطريقعنإماالزراعة

هذهنقلثممشتلفيبادراتلمحاعدادأوأشجارها،

العمليةوتسمى.الغابةفيوغرسهاالصغيرةالأشجار

علىأشجارلزراعةالطرقهذهتستعملعندماتشجيرا

قبل.منغاباتغطخهاأنيسبقلمأرض

الأرضعلىالنتائجأحسنالمباشرالبذرطريقةوتعطي

للحرائقالأخشابفيهاتتعرضالتيالأرضأوالمزروعة

الواقيةالأشجاربنظامالقطع

تحتاجالتيالأشجارمعيستعمل

وتزالتنمو.لكيظلإلى

.متعددةمراحلعلىالأشحار

الجماعيالانتخاببنظامالقطع

منصغيرةمساحاتقطعيتطل!

لإفساحالنمومكتملةالاشجار

.الصغيرةالجيدةللأشجارالمجال
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تتحللكىمقطوعةأشحارمناغلروواأعروعايزيلغاباترجل

العالة.أرصيةتر!ةحصولةم!تريدالعمليةهدهمحلمات

منالحيواناتتمنعطاردةكيميائيةبمادةالبذوررشويمكن

وقد.الربيعوبدايةالخريفنهايةبينأغترةا!ىوتزرعأكلها

البذورلنثرأحياناالمروحيةوالطائراتالطائراتتستعمل

يدوية.معداتبوساطةالبذرعمليةتتمأنيم!شكما

الواحدأ!صتارافيبذرة00075حوالىعادةوتبذر

وتزرعاالأشجار.منكافعددعلىالحصوللتأمين

قب!!الربيعبدايةأ:أصشتاءالهايةفىالبادراتبغرسالغابات

فيالبادراتتنموالنمو.لموسمالبادراتبراعمتتفتحأن

نقلهايتماأنقبلأعواموأربعةعامب!تتتراوحلمدةالمشتل

عادة،الغالاتمجالفيأحاملونايزرع.الغابةإلى

باستعمالتقريباأ!احداالهكتارفيشمجرة000.2

فيالمستعملةالآلاتمنمختلفةبأنواعأويدويةمعدات

من.،4حواليالواحدالفرديزرعأنويمكن.الزراعة

التيالمساحةنفسوهياجدويةابالويقةأجومافيالهكتار

ساعة.خلالال!لةتزرعهاأنيمكن

الأشجارتربيةذلكيتطلبالأشجار.نوعيةتحسين

شيبدأ.الآفاترأ!لأمراضرجيدةومقاومةجيدنموأحلمن

عنبحثاالعاباتبمسحالعمليةهدهالغاباتفيالختصون

ومننموا.وأسرعهااستقامةالمرغوبةالأشجارأنواعأكثر

أحياناتسمىوالتي،النوعيةلهذهالمتميزةالخصائص

السليمةالاخشابمنجيدةنوعيةإنتاج،المتفوقةالأشجار

الختلفة.الأخرىوالافاتالضارةالحشراتمنالخالية

الأشجارعلىالغاباتفيالختصونيحصلأنولعد

الطعم.منهاالواحدةتسمىعقلافروعهامنيأخذونالجيدة

جذورعلىتطعيمهايتمحيثمشتلإلىالطعوموتؤخذ

الطعومتحصعل.التطعيمانظر:.مشتينعمرم!صغيرةأشجار

ل!ضهاالصغيرةالأشجارجذورعبرالغذائيةالعناصرعلى

يأخذذلكوبعدمنها.قطعتالتيالأشجاربخصائصتحتفظ

وأالمذكرةالأزهارمناللقاححبوبالغاباتشيالختصون

منطعممخاريطأومؤنتةأزهارابئاويلقحونالطعممخاريط

للطعومدقيقةبسجلاتولحتفظون.أخرىمتفوقةأشجار

المحتلفة.أضلتصيحاعملياتفيالمستعملة

التيالبذورالخاريطأوالمؤنثةالأرهاراتنتج،أضلقيحابعد

العاملونوينقل.بادراتإلىوتتحولوتنبتالمشتلفيتزرغ

حيث،خاصةمزارعشييغرسولهاربادراتالغاباتحقلفي

أحدتفوقظهروإذا.ومتابعةبدقةفيهاالأشجارانمويقاس!

أبوينلاستخدامنتيجةأضمواسريعةأشجارإعطاءفيا!جنا

لإعادةاللازمةللبذورالتجاريالإنتاجايتماأنيجبمحددين

الأبوين.اهذينبذورمنأضشجيرا

الأخرىالغاباتمواردإدارة

أمطارمستجمعاتتعملتق!ريباالغاباتكل.الماء

المياهالغاباتتربةتجمع(.والجداولللأنهارمياه)مصادر

إدارةوتعمل.الذائبوالجليدرالأمصاأمياهبامتصاص

الغاباتتربنفاذيةعلىللمحافظةالأمطارمستجمعات

.المياهم!مم!شقدرأكبرلتمتص

والفروعالأوراقمنإسفنجيةبطبقةأمخابةاتربةتغطى

والحشراتالأرضيةأسديداناحركةتعم!شماالنثارتسمى

التربة.داخلفراغاتخلقعلىوالجذورالمتحللةأغوارضوا

بوساطةالمياهامتصاصيتمالجليدأوالمويتساقطوعندما

كميةوتستعمل.التربةداخلتكونتالتيوالفراعاتالنثار

منهاجزءوينسابالنباتاتبوساطةالمياههذهمنكبيرة

وإذاوالآبار.والجداولالأنهارإلىثمالأرضسطحتحت

بانسيابتسمحولامساميةلاقويةالغابةتربةأصبحت

حاملاس!إلتربةفوقينسابالماءفإن،التربةداخلالماء

فيسبباهذاومميكونالأنهار.إلىأخرىوموادالطمي

وحدوثالأنهاربعضمياهوتلوثأخرىتربتدهور

.الفيضاناتبعض

نفاذيةعلىالحفاظعلىأخاباتافىالختصوديعم!!

الأشجاربغرسيقومونحيث؟طرلىبعدةالتربة

لضمانالغاباتداخلالخاليةالمناطقفيوالشجيرات

الماشميةرعيوينظمونالنثار.منمستمرإمدادوجود

منالماشميةويمنعونجيدعشبيغطاءعلىالمحافظةبهدف

يأحدوثيمنعونأنهمكمامسامها،وسدالتربةطرق

قطعفىتستخدمالتيالوتتشييدعندللترلةضرر

ونقلها.الأخشاب

فىالمشاكلأكبرمنالمياهانسيابفيالتحكميعد

منلابدإذ،الجبليةالمناطقفيخاصةالغاباتمنكثير

التأكدمعقنواتداخلوتوجيههاالفائضةالمياهتصريف

النفاذية.منجيدةدرجةعلىالغابةتربةبقاءمن



عديدةلأنوأعمأوىالغاباتتوفر.الفطريةالحياة

والأيائلالطيورتشمل،الفطريةالأحياءمنومتشعبة

الفطريةالحياةإدارةوتهتم.والثعابينوالقوارضوالأسماك

فيتعيعقالتيالحيوأناتعددبينالتوازنعلىبالمحافظة

لها.المتوفرةوالغطاءوالماءالغذاءوكميةالغابة

الصغيرةالأشجارمنخليطمنتتكونالتيوالغابات

تنوعا.الفطريةالمجموعاتأكثرتؤويأعمارهافيوالكبيرة

موأطنتوفر،العاليةالمسنةالأشجارذاتالكثيفةوالغابات

متلالمتسلقةوالثديياتوالحشراتللطورجيدة

نمويمنعالغاباتهذهمثلفىالظلولكن.السنجاب

المغذيةالصغيرةوالأشجاروالشجيراتالعشبيةالنباتات

ولكن.الأرضعلىتعيشالتيالكبيرةوالحيواناتللأيائل

الأشسجارقطععمليةأثناءالغابةفيتنشأالتيالفراغات

أرضإلىالشمسأشعةمنأكبركمياتبوصولتسمح

آمنةأماكنأوكأوكارالمجوفةالأشجارتركويمكن.الغابة

الفراغاتفيجديدةنباتاتتنبتماوسرعانللأعشاش.

يشتملالصناعيالغرس

أشجارغرسعلى

المساحاتفىجديدة

يغرسالعاملهدا.العارية

مساحةفيصنوبربادرة

فيأشجارهااحترقت

للعابة.حريق

31علم،تبالغاا

للأحياءالغذاءتوفرحيثوجيز،وقتالقما!يعنالناتجة

هذهحافةعلىغذائهاتناولإلىالحيواناتوتميل.البرية

الواقى.الشجريالغطاءمنمقربةوعلىالفراغات

عددفيالتحكمالبريةالحيواناتإدارةوتستلزم

فيازديادهالأنالصيد.تنطمطريقعنالبريةالحيوانات

لأنبالأشجارالضرريلحقالغذاءفقلةمعينةمنطقة

والبراعموالفروعالشجرقلفلأكلتلجأالحيوانات

.الصغيرة

أرضيعتبرالغاباتإدارةنظممننظام.الغاباترعاية

منذالغاباتأراضيتحديدتموقدمشاعا.مصدراالغابات

كثيرفىالجماعيللاستعمالالميلاديالسابكشرالقرن

غربيشمالأقطارمثلالمناخالمعتدلةالشمالأقطارمن

الناميةالأقطارفيأما.الشماليةأمريكامنوأجزاءأوروبا

هذهوفينسبيا.جديدامازالوتنميتهاالغاباترعايةفنظام

النوعهذاتمارسكيفالريفيةالمجتمعاتتعلمتالأقطار

الوقودحطبمناحتياجاتهالمقابلةومميلةالغاباتإدارةمن

*ععك!كاكا!س؟-
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منالامداداتفإنالحظولسوءالغذاء.منإنتاجهاوزيادة

الغاباتتدهورمعبسرعةيتضاءلالغاباتمنتجات

النامية.البلدانفيالسكانعددوازدياد

ففى.عديدةأش!طلاالغابيةالمجتمعاترعايةتتخذ

أرضمساحةأيعلىالأشجارتزرعالقرويةالغابات

تزرعالبيتيةالزراعةوفيالوقود.حطبلإنتاجمتوفرة

الأشجارمنصفوفدينوالفاكهةوالخضراواتالحبوب

تلقىكبيرةلارتفاعاتالأشجارتنموأنإلىارراعةحطسفة

إدارةالرعويةالغاباتوتقتضى.المحاصيلهذهعلىظلالها

الغابة.داخلالحيواناترعيبتنطمالأشمجار؟نمووتنظيم

منمجموعةعلىالمنتجاتمتعددةالغاباتعلمويشتمل

والعسلوالصيدالفاكهةمنالعائدشيادةاللازمةالتقنيات

توفرهاالتىالأخشابمنتجاتلجانب،واسملإلأخرى

.باتالغا

فيالطبيعيةوالمواردالمناظرجماليوفر.الترويحمناطق

التخييممثلالترفيهيةالأنشطةمنأممثيرفرصاالغابات

ملاي!تالغاباترويزأ!هميد.وأالأسماكوصيدوالتنزه

مشحاتشر!صاتمركثيرتفتحكذلكالبشرسنويا.

أصيداميلأوأ!ا!قامفىأطجمهورغاباتهامنجزءاالغابات

.الأسماكوصيدالحيوانات

الغاباتمواردحماية

إلاالغاباتمواردمنالتامةالاستفادةيمكنلا

وتشكل.الحشريةوالافاتوالأمراضالحرائقمنبحمايتها

لهذههائلةأضرارمنتحدثهلماللغاباتكبيراتهديداالحرائق

ملايينعلىالحرائقوتقضيوجيز.وقتفيالغابات

عنالناجالدمارلكنسنويا،الغاباتمناله!ضارات

سبعةيعادلحيثحجمابمأكبروالحشراتالأمراض

تقريبا.الحرائقتسببهماأضعاف

والجزء،الناسيسببهالحرائقمنالأكبرالجزء.الحرائق

تصطهدمعندماالصواعقبسببمعظمهينتجالمتبقي

الصواعق،عنالناتجةالحرائقتفاديويصعببالأشجار.

البشر.يسببهاالتيالحرائقحدوثمنعيمكنبينما

السجائرأعقاببرمىالحرائقإشمعالفىالمواطنونويتسبب

إخمادبعدمأو،الغابةأرضعلىالمشتعلةالكبريتوأعواد

دورتؤديممازجاجيةقواريرتتركأوجيدا،المعسكراتنيران

تكونالغاباتحرائقبعضأنكما.الحارقةالعدسة

طريقعنتتمالغاباتحرائقلمنعالطرقوأفضل.متعمدة

حمايتها.وأهميةالغالاتقيمةليتفهمواالمواطن!تتثقيف

الحرائقاندلاعيكونعندما،الجفافمواسماوخلال

دخولمنعالغاباتحقلفيالعاملونيفضلسهلا،

الحرائق.خطورةمنللحدللغابةالجمهور

للمراقبةأبراجمنالحرائقالغاباتفيالختصونيراقب

بمناظيرمجهزةالأبراجوهذه.الغابةداخلموزعة

الحرائق،مواقعلتحديدلازمةأخرىوأجهزةووصلات

عماللطلبالموجةقصيرراديوأوهاتفإلىبالإضافة

المراقبةأبراجمنكثيراولكن.الحريقلموقعالحرائقمكافحة

جوية.دورياتبهااستبدلت

والموادالمتساقطةوالفروعالأوراقالغاباتحرائقتلتهم

إطفاءعمليةوتستلزم.الغابةأرضيةعلىالأخرىاالمتحللة

.هذهالوقودطبقةإزالةكبير،حدإلى،غابةفيحريرتأي

وأبالماءالمشتعلةالمساحاتبرلت!الحرأئقمكافحةفريقويقوم

والحدالنار،حرارةدرجةخفضبغرضبمالكيميائيةبالمواد

لهبمنالاقترابيمكنهمذلكوبعدوانتشارها.تقدمهامن

بينيقعالأرضمنشريطوهو،حريقحاجزلحفرالنار

عائقاليكونالأشجار،عنهماأزيلتشجريتينمجموعتين

فىالحرائقمكافحةفريقويبدأ.النيرانانتشارطريقفي

والكتل،المقطوعةالأغصانحصلبإزالةل!حريقحاجزعمل

الحريق.حولواسعشريطمنوالأشجارأسساقطةاالخشبية

التربة،منجزءمعالنثارطبقةب!صشطيقومونذأصكوبعد

.والجرأفاتوالمجارفالفؤ:سباستعمالوذلك

فريقيشعلقدالحريقحاجزإعدادمنالفراغوبعد

بينالواقعةالمساحةلحرقمفادةحرائقالحرائقمكافحة

المضادةالحرائقوتزيل.المشتعلةوالغابةالحريقحاجز

وتساعدالنارحاجزتوسعوبذلك،الإضافيةالوقودكميات

يقوم،الحريقيخمدأنوبعد.اللهبانتشارإيقافعلى

منللاشتعالقابلةموادأيبإزالةالحرائقمكافحةفريق

المادةاحتراقإعادةالعمليةهذهوتمنع.المحترقةالمساحةحافة

.جديدةحرائقفيوالتسببلهببدون

للغابةمفيدةوسيلةالأحيانابعضفيالحريقيستعمل

حقلفيالعاملونيشعلوهنا.ا!لوجهالحريقويسمى

الغابةأرضيةيغطيالذيالنثارشيصغيرةحرائقالغابات

يقتلكما.محتملحريقلأيالكامنةالوقودلخففكمية

الأشجاروبادراتالحشريةوالآفاتالفطرياتالموجهالحريق

شديد.بحذرالويقةهذهاستعماليجبلكن؟المرغولةغير

عنالأشمجارأمراضمعظمتنتج.والآفاتالأمراض

الغابة،فيالأشجارالفطرياتهذهوتغزو.فطريةإصابات

تعفنأوالأوراققتلأوالن!غ،انسيابإعاقةفيوتتسبب

مرض:المدمرةالأمراضأكترومن.الخشبأوالجذور

شجرةومرضالكستناء،لفحةومرض،الزانأشجارقلف

صدأومرض،البلوطأشجاروذبول،أ!وأسندياالدردار

.الصنوبرياتيصيبوالذيالنافطالساق

القلفخنافسبالأشجارالضارةالحشراتوتشمل

القلفخنافستتغذى.الأوراقومزيلةالماصةوالحشرات



وتوصيلاتالطعاملإعدادتسهيلاتفيهتتوالمرقدالغابةمعسكر

الترولبقابلةمواقعالغاباتإخصائيوويحطط.ومائيةكهربائية

بالبيئة.ضررأيإلحاقدورالمعسكراترواداحتياحات

المادةالماصةالحشراتوتمتص،للشجرةالداخليبالقلف

فتأكلللأوراقالمزيلةالحشراتأماالأشجار.منالسائلة

ملاشالقلفخنافسمنالختلفةالأنواعوتتلف.الأوراق

،الأوراقمزيلاتأنكماسنويا.الخضرةالدائمةالأشجار

القزية،والحشرةالراتينجيةالأشجاربراعمدودةتشملالتي

الأوراقمزيلاتوإحدى.الخضرةالدائمةالأشجارتصيب

خاصة.بصفةالبلوطبأشمجارتضرالغجر،عثةوهيهذه،

والحشراتالنباتقملةمثل،الماصةبالحشراتوتتغذى

الأشجار.أنواعجميععلى،الصدفية

والآفاتالأمراضالغاباتفيالختصونيكا!

المكافحة2-الحيويةالمكافحة-أ:رئيسيةطرقبثلاث

تركز.المباشرةالمكافحة3-والرعايةالتنميةبوسائل

والافاتالأمراضموأجهةع!الحيويةالمكافحةوسائد

أعدادزيادةإلىالعاملونيلجأأنمثل،الطبيعيينبأعدائها

.الحشراتأعدادخفضبغرض،الغابةفيالطور

إدارةتستخدموالرعايةالتنميةبوسائلوللمكافحة

مسبباتلمعيشةصالحةغيرالغاباتتجعلوسائلالغابات

أساليبعدةلذلكالعاملونويتبع.والافاتالأمرأض

والضعيفةالأشجارالمسنةإزالة،مثلوالرعايةالإنماءفي

وتستعمك.والحشراتللأمراضسهلةفريسةتعتبرالتي

علىللقضاءالكيميائيةالمبيداتالمباشرةالمكافحةطرق

الموادهذهتخلأنويمكن.والحشراتالفطريات

لاولذلك،الغابةداخلالبيئيبالتوازنالكيميائية

للحدالأخرىالطرقجميعفشلحالةفيإلاتستعمل

.واللأمراضالافاتخطورةمن

51علم،الغابات

المشتعلة.النارطريقعنالوتودإبعادتتطلبالغابةفيالحرائقمكافحة

الأخرىوالموادوالأخشابالأوراقلإرالةالحرائقم!صافحةفريقويقوم

.والمجاردالفؤوسلامشعمالالغابةأرضيةمن

ئاريخيةنبذة

وعاش.السنينلالافالغاباتمنتجاتالإنسانا!متعمل

الغاباتداخلالقديمالحجريالعصرمنذالتاريخماقبلأناس

يصطادونالناسكانحيثمنها،بالقربأوالطيعية

ولعملللوقودالأخشابويمستعملونللغذاءالحيوانات

الأوسطالحجريالعصروفي.والأسلحةاليدويةالمعدات

موا!لإيجادالحجريةبالفؤوسالأشجاريقطعونالناسكان

المحاصيل.وزراعةعليهاالمعسكراتلإقامةالأشجارمنخالية

المساكنلبناءالأخشاباستعملوالاحقةمراحلوفي

ظل،ومابعدهالحديثالحجريالعصرومنذ.والقوارب

للزراعة.المجاللإفساحكثيرةطبيعيةغاباتيقطعونالمزارعون

البذورمنالأشجارزراعةالأوسطالشرقسكانتعلموربما

السنين.آلافمنذالعقلطريقعنأو

البحرمنطقةإلىالأشجارالرومانقدماءنقلوقد

مهتمينوكانواألمانيا،خاصة،الأوروبيةوالدولالمتوسط

عديدةشجريةحدائقبزراعةوقامواالأشجارعلىبالمحافظة

الإمبراطوريةسقوطوبعد.وترويحيةدينيةلأغرأض

التربةتعريةفيللأشجارالقماإلجائرتسببالرومانية

الغاباتقوانيناستهدفتوقد.المياهمجاريبعضوطمر

حيواناتمنكافيةأعدادوجودتأكيدالوسطىالقرونفي

بالمحافظةالروماناهتمالسببولهذاالنبلاء.لطبقةالصيد

بريةوحيواناتأيائلمنفيهابماالطبيعيةالغاباتعلى

القوانينهذهخالفواالذينالقرويونعانىوقد.أخرى

قامالمناطقبعضوفي.عليهمطبقتالتيالقاسيةالعقوبات

.الغاباتمنصغيرةمساحاتبزراعةارهبان
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فييتبلورالغاباتإدارةفيوالعلميأضظامياالتوجهبدأ

بعضفيالناسلدأحيث،الميلاديعشرالسادسالقرن

الشجريةالمزروعاتمنأجزاءتركفىالألمانيةالولايات

جديدةأشمجارلزراعةأخرىوأجزاء،الأخشابلإنتاج

الإدارةطرقوظهرتقطعها.تمالتيالأشجارلاستبدال

!صلشيزالتشرت،المستدامالإنتاجعلىالبيةللغاباتالفنية

أخاسعاأغرنافىا!عاباتاعلومكلياتأولىوفتحتأوروبا.

وألماليا.فرنسامنكلفى،الميلاديعشر

معالأوائلالمستوطنونتعاملأصشماليةاأمريكاوفى

ستستمروكأنهاهناكوجدوهاالتىالهائلةالخشبيةالموارد

أزالمتدنيةكفاءةذاتقطعطرقوباستعمالالأبد.إلى

أكثر،الغاباتمنشاسعةمساحاتالأوائ!المستوطنون

وفى.اشراعةولأغراضمنازلهملبناءاحتياجاتهممنبكثير

بالولاياتالغاباتخبراءنادى،الميلاديعشرالتاسعالقرن

لإدارةفنيةبخططأوروبافىتدريبهماتلقواممنالمتحدة

الغاباتفىأضصنيعابرامجالعشرونالقرنوشهد.الغابات

ية،شص!إاحياءصتومابهاالغاباتلحمايةعديدةوتشرر!وان!ت

.اأ!اانطاثعلىالبيئىللتوازنبأهميتهاوالاعتراف

اسمبعينياتخلالبماليزياالمطاطأشجارأولىزرعت

المزروعاتونمت.الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

المطهاطإنتاجمن%85حواليينتجوالان،وازدهرت

منتجاتوهناكوإندونيسيا.ماليزيافيالعالمفيالطبيعي

المحلية.الطبيعيةالغالاتإنتاجمناخرىمتنوعة

الغاباتجميعم!جةتحوأت،العشرينالقرنوخلال

الولاياتوشي.الدولةإلىأ!مينوا)اسمابق(السوفييتيبالاتحاد

تبيئالتى،الغاباتمنكبيرجزءملكيةتؤولوكنداالمتحدة

والمحلية.القوميةلل!صماتهكتار،مليون007مساحتها

المنظماتمنكثيرمعوالكنديةالأمريكيةالغاباتدوائروتدير

ذاتغاباتأيضاوهناك.الغالاتهذهمنكثيراالتطوعية

حوالينجدبريطانيافني.تجاريةوملكياتخاصةملكيات

خاصةملكيةهكتارمليونىالبالغةالغاباتمساحةمن0%6

،الغاباتهيئةبوساطة،الدولةعننيابةتداروالبقيةتحاريةأو

تمث!!الشماليةأيرلنداوفي.الحكوميةالوكالاتإحدىوهي

.للغاباتالحكوميةالىكالةاكراعة!ائرة

تقدرمساحةالطبيعيةالغاباتتغطىأسترالياوفى

إنتاجأرباعتلاتةحوالىتمثلوهكتارمليون001بحوالي

لدأتالعشرينالقرنثلاثينياتومنذ.الأخشابمنالدولة

موطنهامنجلبتأضىاالنموالسريعةالصنوبرأشجارزراعة

ويعتبر.أجمةالشماوأمريكاالوسطىأمريكافيالأصلى

بأمشرالياالشجريةالمزروعاتمساحةأرباعثلاثةمايقارب

بوساطةوتدار،حكوميةملكيةهكتار000.075والبالغة

الأسترالي.الغاباتمجلعه!

وتوجد،الغاباتمنهكتارملايين7نيوزيلنداتمتلك

فىطبيعيةغاباتشكلعلىالمساحةهدهمن%88

علىالأشجارتساعدالمناطقهذهوفى.ونائيةجبليةمناطةى

وتأتي.للتربةالغزيرةالأمطارجرفمنالأراضىحماية

التيوالمزروعاتالتجاريةالمزروعاتمننيوزيلنداأخشاب

)غيرالمجلوبةالصنوبرأنواعمنوالمكونةالدولةبوساطةتدار

.(الستوطنة

هكتارمليون375حوالىالغاباتتغص!!أ!ندا:فى

التىالكثيفةالغاباتمنماتبقىكلوهذا.الأرضمن

الغاباتمنتجاتوتشملالهند.أجزاءمعظرواتغطيكانت

والتيك.الصندلوخشبالسالمثلالأخشابالهندية

وتنتشر.الدولةمنشمديدةلرقابةالصندلتجارةوتخضع

أماالهملايا،جبالمنحدراتعلىالهندغالاتمعظم

الساحلعلىبهفالاهتمام)التلمير(التالونخلالهندجوز

علىتحتويالتيالأقطار،ومعظم.الجنوبوفىالغربى

وإجراءالغاباتهذهلإدارةح!صميةهيئاتلديها،غابات

عديدةغاباتإفريقيافيونجدأخطويرها.اللازمةأصبحوثا

المحلية.القبائلتمتلكها

العشرينالقرنمنالثمانينياتبنهايةأخيرأالناسبدأ

تعريةحدثتوقد.البيئةلحمايةالغاباتأهميةيدركون

المجاللإفساحالغاباتقطحبسببالهندفيللتربة

الزراعةباسمتعرفالتيالعمليةفي،النقديةللمحاصيل

سفوخمنالنباقيالغطاءإزالةأدتوكذلك.المتنقلة

الهند.كمافيالفيضاناتكوارثإلىالهملايا،ومنحدرات

انتشارإلىبإفريقياالاستوأئيةالغاباتمنقطاعاتإزالةأدت

تغطىحيث،اللاتينيةأمريكاوفي.والجفافأضصحراظواهر

مساحةمن%46مايعادلأوه!ضار،مليون429الغابات

أراضلفتحفيها،الاستوأئيةالغاباتحرقأنيبدو،الأرض

منويزيد،العالميالمناخموازينسيقلبجديدةزراعية

إلىحاجةفيكثيرةأقطارومازالت.المحميةالبيوتمفعول

إنتاجإلىوالحاجة،البيئةحمايةإلىالحاجةبينتوازنتحقيق

بمالغابةانظر:.والطبخللتدفئةاللازمالوقودوتوفيرالغذاء

بهما.الصلةذاتوالمقالاتالغابةمنتجات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المطرةالامشوائيةالغاباتالصدفيةالحمتمرة

الخصلاتذاتالفراشةيةالمص!إالحياةحماية

الباتقملةالأيتحارارراعة

الهولديا!دردارامرضأصيعيةاالمواردصياسة

المشتلالعحرعتة

ا!مازولى(؟)إتديمالبرازيلانظر:.المطيرةالغابا!

.المطيرةالاستوائيةالغابات
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الخضرةدائمةمعتدلةمنطقةغابةالأوراقمتساقطةمعتدلةمنطقةغابةشماليةغابة

موضحهوكمارئيسية)أنواع(تكويناتمستةإلىالعالمعاباتالعلماءمنكتيريقسم.العالممنمحتلفةمناطقفيتنموانحتلفةالغاباتأنواع

متشالهة.وحيوانيةنباتيةبأحياءتتميزالتكويماتهذهمنأياتكونالتىوالغابات.التاليتينالصمحتينوعلىأعلاهالصورفى

الغالة

لكنهابالأشجار،مغطاةالأرضمنكبيرةمساحةالغاية

أيضاتشمللأنهافقط،أشجاراكونهامنبكثيرأكثر

أضمجيراتواالطحالبمثلحجماأصغرأخرىنباتات

منعديدةأنواعافإنذلكإلىوبالإضافة.البريةوالأزهار

لنفسهاتهئ،الأخرىوالحيوأناتوالحشراتالطور

الأحياءملايينالغابةفيتعيشكما.الغابةداخلمساكن

.المجردةبالعينترىلاالتيالدقيقة

النباتاتأنواعالمياهومواردوالتربةالمناخيحدد

هذهوتشكل.الغابةفيتعيعقأنيمكنالتيوالحيوأنات

وأي.للغابةالبيئىالنظاممشتركةبصورةوبيئاتهاالأحياء

فىالأحياءوغيرالأحياءجميعمنيتكونبيئينظام

بينها.تربطالتيوالعلاقاتمعينةمساحة

تستعملالتعقيد.شديدنظاماللغابةالبيئىالنظاميعد

لتصنيع،الشمسضوءالأخرىالخضراءوالنباتاتالأشجار

منعليهاتحصلالتيوالأملاحوالماءالهواءمنغذائها

.الحيواناتلبعضغذاءالنباتاتهذهوتستعمل.التربة

.أخرىلحيواناتغذاءتكونبدورها،الحيواناتوهذه

بوساطةبقاياهاتتحللوالحيواناتالنباتاتتموتأنوبعد

الأولياتمثل،الأخرىالدقيقةوالأحياءالبكتيريا

الأملاحالعمليةهذهوتعيد.والفطريات)البروتوزوا(

مرةالخضراءالنباتاتتستعملهاحيثالتربةإلىالمعدنية

السنين،مئاتتعيشالغاباتأشجارمنوكثير.أخرى

منوتزيدوتتحلل،الغابةأرضيةإلىتسقطتموتوعندما

جديدةأشجارالميتةبالأشجاروتستبدل.التربةخصوبة

إدارةالغابةأديرتوإذا.الغابةفراغاتفيبادراتتظهر

.أخرىومنتجاتللخشبدائمبمصدرتمدنافإنهاجيدة

فيأوالاستوائيةالمناطقفيتنموالتيالخيزرانغابات

حقيقية.غاباتليعستالمناخالمعتدلةالدافئةالمناطق

ضخمةمساحاتفىينموعملاقضخمعشبفالخيزران

به.الخاصالبيئينظامهويؤمنغابةبأنهويوصف

المزارعلإقامةالغاباتإزالةفيالناسيبدأأنوقبل

بلغتشاسعةمساحاتتغصالغاباتكانت،والمدن

الغاباتوتحتل.العالمفيالأرضمساحةمن%06حوالي

وتختلف.الارضمساخةمنفقط3%0حواليحاليا
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موسميةمداريةغابةمطيرةاشوائةغابةالمتوسطالأبيضالبحرمنطقةغابة

المثالسبيلفعلى.العاشمفيآخرإلىجزءمنكثيراالغابات

المشبعةالمتسلقاتباالمنخنقةالاستوائيةالغاباتتختلف

اشاتيسجغاباتعنكثيراإفريقيا،أواسطفيبالبخار،

!ضدا.شماليفيالشاهقةالباردةوالتنوب

ووصن!االغالاتأمميةعنماتمعلوأ!ةأطقااهذهوتقدم

ى!أصلعاباتالرئيسيةالأكواعاأيضاتناقشكما.لتركيبها

أغرون.اعبررتوتصوأالغاباتتغيرتكيف!وتشرحالعال!ا،

تدميرفيالإنسانممارساتأسهمتكيفتصفوأخيرا

معلوماتعلىوللحصول.الغاباتمناطقمنالعديد

انظر:،الغاباتوإدارةالغاباتمنتجاتعنمفصلة

علم.،الغابات؟الغابةمنتجات

الغاباتأهمية

حصل.للإنسانبالعةأهميةذاتدائماالغالاتكانت

صيدمنالعالبفيغذائهالتارلكللىماقبلإنسان

الأوائ!!هؤلاءمنحتيرو.اكبريةالنباتاتوحمعالحيوانات

ومع.الطهبيعيةمكوناتهامنجزءاالعابةفييعيشونكانوا

أممنهم.والمدنالقرىفيالناساستقر،الحضاراتتقدم

هداعصرناوفيأ!ميد.واللاحتطابللغابةيعودونكانوا

الاقتصاديةقيمتها-أ:للآتيالغاباتعلىالناسيعتمد

اكترويحية.قيمتها3-البيئيةقيمتها2

فالمادة.عديدةمشجاتالغاباتتوفر.الاقتماديةالقيمة

الخامالصناعةأخشابتوفرالغالاتأشجارمنالخشبية

ونشارةالحديديةالسككورقاداتالأبلاصاش!اوخشب

الأدواتومقابض،الأثاثصناعةشىتستعملكما.الخشب

يعدالعالممنكثيرةأجزاءوفي.الأخرىالمنتجاترآلاف

والتدفئة.الطبخالأغراضأطوشوداشئيسيأطصدراالخشص

منتجاتإلىمختلفةتصنيعيةلصأهـقالأحشاباتتحوأ!

منالمصنعةالمنتجاتأعلىأحدأ!رثاجعد5.متاينةعديدة

المصنعةالأخشابمنتجاتوتشمل.قيمةالخشب

مثل،ال!ليافمنوأنواعاوالبلاستيكالسيلوفانالأخرى

.االلأسيتاتواالرايون

بالإضافةمهمةعديدةمنتجاتأيضاالغاباتوتوفر

المطاطمنهايصنعالتيأطبنيةافالعصارة.الخشبإلى

أنواعإلىبالإضافة،الغاباتأشجارمصدرهاوالتربنإت

التي،والشموعوالزيوتوالصموغالدهونمنمختلفة

وفي.الصناعةفىوتستخدمالأشجار،منعليهايحصل

الغابةوحيواناتنباتاتتمثل،أجدائيةاالمجتمعاتبعفبى

.المواطن!تغذاءم!ثبيراحزءا

مثلالأخرىالطبيعيةالمواردمعظممنأضقيضاعلى

مواردشإن،والمعادنوالنفطالحجريالفحماحتياطي

يمكنغاباتهناكدامتوما.متجددةمواردتعدالغابات

منتجاتها.منثابتةمؤونةعلىالمواطنونيعتمدأن

وإثرائهاأجيئةاصيانةفيالغاباتتساعداليئية.القيمة

الغاباتتربةتمتصالمثالسبيلفعلى،عديدةلطرق

+!!!

!
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مرتفعةخيزرانغابة

الانسيابتمنعوبذلكالأمطار،مياهمنكبيرةكميات

والفيفماناتالتربةتعريةفىيتسببقدالذيللمياهالسريع

لتصبحالتربةخلالتتسربوهيالمياهترشيحإلىبالإضافة

وعذبةنطفةمياهمصدرالجوفيةالمياهوتوفر.جوفيةمياهما

وألابار.والبحيراتالأنهارلتغذية

الخضراءالنباتاتكلمثلمثلهاالغابةنباتاتتساعد

الأشجارتصنعوعندما.الجويالغلافتجديدعلى

الأكسجينغازتطلقغذاءهاالأخرىالخضراءوالنباتات

الإنسانويحتاجالهوأء.منالكربونأكسيدثانيوتأخذ

وإذا.الأكسجينإلىتقريباالأخرىالحيةالكائناتوكل

دائمةبصفةالأكسجينتدفقالخضراءالنباتاتتجددلم

الجوفىالكربونأكسيدثانيوتراكما.الحياةكلفستتوقف

العالم.مناخفيكبيراتغييرايحدثقد

النباتاتمنلكثيرمواطنالغاباتتوفركذلك

تنقرضالغابةغيابوفيفيها.إلالاتعيشالتيوالحيوانات

البرية.الأحياءمنعديدةأنواع

الغابةوهدوءالطبيعيالجماليوفر.الترويحيةالقيمة

خصصتالدولمنكثيروفى.للمتعةخاصامصدرا

ويستعملالمواطإن.لمتعةالغاباتمنشاسعةمساحات

التخييممثلأنشطتهملمزاولةالغاباتالناسمنكثير

بالمناظرللتمتعآخربعضويؤمهاوالصيد.المشيورياضة

الجميل.الهادئالجوهذافيوالاستجمامالجميلة

الغاباتتركيب

،النباتاتمنمختلفةطبقاتمنغابةكلتتكون

إلىبأعلاهابدءا،للغابةالخمسالرئيسيةالطبقاتوتشمل

الشجيراتطبقة3-السفلىالطبقة2-الظلة-ا:أدناها

الغابة.أرضية5-العشبيةالطبقة-4

(وأوراق)فروعتيجانمنالغالبفيتتكون.الظلة

الظلةفيوجوداالأشجاروأكثرارتفاعا.الأشجارأكثر

بعضتنمووكذلك.الغابةفيالسائدةبالأشجارتعرف

والنباتاتالمتسلقاتخاصة،الظلةفيالأخرىالنباتات

أخرىنباتاتعلىتنموالتيهيالهوائيةوالنباتات.الهوائية

الأخرىوالموادالماءمنحاجتهاوتمتصفقط،دعامةبوصفها

.أخرىنباتاتمنأوالهواءمنالغذاءلتصنيعالمطلوبة

ولذلك.الشمسأشعةمنكاملةإضاءةالظلةتتلقى

بالطقاتمقارنةالغذاءمنأوفركمياتتصنعفهي

لدرجة،كثيفةالغاباتبعضفيالظلةوتكون.الأخرى

وتعيش.السفليةالطبقاتفوقالسقفمايشبهتكونأنها

تأكلالتى،والثديياتوالحشراتالطيورمنالثمارآكلات

الظلة.فيوالثمارالأوراق

منارتفاعاأقلأشجارمنتتألف.السفلىالطبقة

أصغرأنواعإلىتنتمىالأشجارهذهوبعض.الظلةأشجار

ألاخروبعضهاالظلة.ظلالتحتجيداوتنموحجما

الزمن،مروريمتكبرأنويتو!العمرصغيرةأشجار
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فىتنمواسحفلىالطبقةولأن.الظلةطبقةإلىوتنضم

إلا.الظلةنباتاتإنتاجلمستوىلايرقىإنتاجهافإن،الظل

حيواناتمنلكثيروالمأوىأخذاءاتوفرالسفلىالطبقةأن

الغابة.

.شجيراتمنأصبالغافىتتكون.الشجيراتطبقة

لكن،خشبيةسيقانلهاالأشجار،مثلمثلهاوالشجيرات

ولايصل.ساتمنأكثرلهاالأشجار،منالنقيضعلى

أصغاباتاأما.الشجرةارتفاعإلىالفروعهدهمنأيارتفاع

فت!ضن،سفلىطبقةعلىتحتويوالتي،ال!ضيفةأظلةاذات

منالنوعهذاوأشجار.متناثرةبقعافيهاالشجيراتطبقة

إلالاتنموبحيثالضوءمنكبيرةكمياتتحجزالغابات

الظلةذاتالغاباتمعظمولكنتحتها.قليلةشجيرات

منعاليةبكثافةتتميز،المفتوحةالسفلىوالطبقة

طبقةفىعديدةوحشراتطيوروتعيش.الشجيرات

.الشجيرات

وتشم!!.الساتاتم!محتلفةطبقاتعالةكلفي.الغابةتركيب

2-الطسقةالظلةأأدلاهاإلىبأعلاهالدءاالحمسةالأساسيةاالطمقات

العالة.أرصية5-العشميةأصقة11-4الشجيراتطمقة3-السفلى

معتدلة!سطقةعالةفىتدوكماالمحتلفهالطبقاتأصصورةاهدهوتوضح

الأوراو.!تساقطة

والحشائش،اسراخس،منتتكون.العشبيةالطبقة

الغضة،العسيقانذاتالنباتاتمنوغيرهاالبريةوالأزهار

ومثلها.الطقةهذهضمنالأشجاربادراتتدخلكذلك

فيعاليةبكثافةالعشبيةالطبقةتنمو،الشجيراتطبقةمثل

تصل.المفتوحةالسفلىأ!بقةأواالظلةذاتالغابات

كانتمهماالأرضإلىأصشمحم!اضوءمنكافيةكميات

.الأعشاببعضنموفيوتساعدأصشجرية،االطبقاتكثافة

تعيشالتيالغابةلحيواناتموطناأسشبيةاأ!بقة11وتعتبر

والعناكبالحشراتالحيواناتهذهوتحتممل.الأرضاعلى

والأيائل.والدببةأطهيوروأالفئرارر

الطحالبمنمجموعاتتغطيها.الغابةأرضية

الغابةأرضيةوتتكونالعليا.الطهبقاتمنالمتساقطةوالبقايا

بقاياإلىبال!ضافة،الحيواناتوروثوالفروعالأوراقمن

توجدقدالأنقاضهذهوبين.الميتةوالنباتاتالحيوانات

التربةديدانتشملالتي،الصغيرةالأحياءمنخياليةأعداد

أعدادإلىبالإضافة،والعناكبوالحشراتوالفطريات

المجهرية.الأحياءمنأخرىرأنواعالب!ضيريا،منلاتحصى

عناصرإلىالخلفاتتحليلفيتساعدالأحياءاهذههـك!

.النباتلنموضر:ريةر،أساسية!صيميائية

الغاباتأنواع

بعض.العالمغاباتلتصنيفونظمطرقعدةهناك

السائدةالأشجارخصائصحعسبالغالةتصنفالنظم

تكونالتىالغابةهيمثلا،الأوراقإبريةفالغابةفيها.

بالإبر.شبيهةرفيعةطويلةأوراقالسائدةلأشجارها

)حاملةمخروطيةغاباتأيضاالغاباتهذهوتسمى

والغابةالبذور.علىتحتويمخاريطتحمللأنهاالخاريط(

أوراقذاتأشجارمنالغالبنيتت!صنالأوراقعريفة

أوراقتتساقطالتىالغاباتأما.ومسطحةعريضة

لتنمو،العامخلالالمواسملعضفيالسائدةأشجارها

)غاباتالأوراقمتساقطةكاباتفتصنفجديدةأوراق

الأشجارتتخلصالخضرةالدائمةالغابةوفينفضية(.

جديدةأخرىبهاوتستبدل،القديمةالاوراقمنالسائدة

.العامطوالمخضرةتظلولذلك،مستمرةبصفة

نوعيةحعسبالغاباتتصنفأخرىنظموفي

غابةايلأوراقعريضةغابةتصنففقداللأشمحار.استخدام

العريضةالأوراقذاتالأشجارمعظملأن،صلبةأخشاب

وقد.جميلةأثاتقطعمنهاتصنعصلبةأخشابلها

أخشابغابةإبريةأوراقذاتأشجارمنغابةتصنف

لها،الإبريةالأوراقذاتالأشجارمعظملأن،رخوة

الأوراقذاتال!شجارأخشابمنصلابةأق!طأخشاب

العريضة.
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بيئيةنظمحعسبالغاباتالعلماءمنكثيريصنف

فيالمتشابهةالغاباتتصنفالنظمهذهوحمسب،مختلفة

تكويناتإلىفيهاالرطوبةوكمياتوتربتهامناخها

الأشجارأنواعوالرطوبةوالتربةالمناخيحددحيث،مختلفة

العالمغاباتتقسيمويمكن.تكوينأيمنهايتألفاتي

-2الشماليةالغابات-1:التاليةالرئيسيةالأنواعإلى

الأبيضالبحركابات3-المعتدلةالمناطقغابات

الغاباتء-المطيرةألاصمتوائيةالغابات-4المتوسط

الغابات7-السافانامناطقغابات6-الموسمميةالمدارية

الجبلية.

شديدشتاءذاتمناطقفيتوجد.الشماليةالغابات

الشاسعةالشماليةالغاباتوتمتدقصير.نمووموسمالبرودة

غاباتأيضاهناك.الشماليةوأمريكاواسياأوروبابعرض

هذهفيالعاليةالجبالمنحدراتتغطيبها،شعبيهة

.القارات

بأبسطتتميزتيجاأيضاو!ىالثماقيوالغابات

واحدةطبقةولها،الغاباتتكويناتجميعبينتركيب

ارتفاعويصل.الارتفاعمتساويةغيرأشجارذاتمتكسرة

الشماليةالغاباتأغلبوفى.م02حواليإلىالطبقةهذه

مستديمةالإبريةالأوراقذواتمنالسائدةالأشجارتكون

تقعوصنوبرا.راتينجيةأووتنوبا،رأتينجيةإما،الخضرة

انتشارمنبالرغممتناثرةالغاباتهذهفيالشجيراتطبقة

التوتمثلالعنبيةالثمارحاملاتمنالصغيرةالشجيرات

الحزازياتوتكون.الأخرىالغاباتعنبوأنواع،البري

علىتنموكما،الغابةأرضيةعلىسميكةطبقةوالأشنات

النباتاتمنقليلعددوهناكوفروعها.الأشجارجذوع

.المزهرة

منالكنديةالدرعهضبةمنالأوسطالجزءكليتكون

بعضوفى.الإبريةالأوراقذواتمنكثيفةغابات

وأراضكثيرةببحيراتالغاباتامتدادينقطعالأماكن

.مستنقعاتتسمىسبخة

مدىعلىروسيافىالشماليةالغاباتوتمتد

المحيطإلىالغربفيالبلطيقبحرمنأكم000.0

فيالتيجامنالغربيالجزءوشألف.الشرقفىالهادئ

مميبريا،وراتينجيةالنرويجيةالراتينجيةأشجارمنالغالب

الأشجارأنواعوأكثرمميبريا.وصنوبرمعيبريا،وتنوب

الدوراني.اللاركسأشجارالشرقيةالتيجافىانتشارا

منتشرجذريمجموعولهفقيرةتربةفيالنوعهذاوينمو

المتجمعةالمياهمنيستفيدالجذريالمجموعوهذا،وضحل

الأرضمنطبقةوهو،السرمديس!إلجمدفوق

لأمريكاالشماليةالغابةمثلومثلهابامشمرار.متجمدة

تغطيهابمساحاتالروسيةالتيجاامتدادينقطع،الشمالية

منتجريعديدةوأنهار،ومستنقعات،بالمياهمشبعةأراض

الشمالي.القطبمحيطفىوتصب،الشمالإلىالجنوب

المنزليةالفئرانمثلالصغيرةالثديياتمنكثيرتعيعق

الكبيرةالثديياتأما.الشماليةالغاباتفيالزرعوفئران

الثعالبإلىبالإضافةوالإلكةوالقندلرالدبفتشمل

المنقارأبوالشماليةالغاباتطيوروتشمل.والذئاب

والشاديوالبومالجوزوكساروالصقروالطيهوجالمتصالب

الخشب.ونقار

الأشسجاربذورعلىوالثديياتالطيورمنكثيريعتمد

محصوليقلوعندما.غذأئهفيالإبريةالأوراقذات

والثديياتالمتصالبالمنقارأبومثلالطيورتهاجرالبذور

جديدمصدرعنبحثاطويلةمسافاتإلىالسنجابمثل

للغذاء.

مناطقفىالغاباتهذهتنموا!لعتدلة.المناطقغابات

بارد،وشتاء،دافئصيفذاتأي،معتدلمناخذات

.العاممدارعلىالأمطارمنجيدةوكمية

(الأوراق)متساقطةالنفضيةالمعتدلةالمناطقغابات

متساقطة،عريضةأوراقذاتأشجارمنالغالبفيتتكون

أمريكاشرقيفيوتوجد.الخريففصلفيأوراقهاتسقط

وهناكآمميا.وشرقيأوروباوغربيووسط،الشمالية

وبخاصةالجنوبيالكرةنصففيحجماأصغرتجمعات

هذهمعظمتكونتوقدوكوريا.واليابانالصينفي

01لأ...حواليقبلالأخير،الجليديالعصرفيالغابات

نسبةقطعتفقدخصبةتربةعلىتنموولأنها.مضتسنة

ويتراوح.للزراعةالمجاللإفساحالغاباتهذهمنكبيرة

03بينالمعتدلةبالمناطقالنفضيةالغاباتفيالظلةارتفاع

الشجيرأتوطبقةالسفلىالطبقةتكونوقد.م5و.

فىالنموالمبكرةالنباتاتوتظهر.كثيفةالعشبيةوالطبقة

الأشجارتجددأنقبل،الربيعأوائلفيالعشبيةالطبقة

الصيف،فصلطوالالعشبيةالنباتاتوتموتأوراقها.

الأشجارظلالتحتالنموعلىقادرةنباتاتبهاوتستبدل

المورقة.

منالمعتدلةبالمناطقالنفضيةالغاباتتكوينيختلف

تتميزالزانغاباتنجد،المثالسبيلفعلى.أخرىإلىغابة

تلقيهالذيالكثيفالظلبسببوذلك،فقيرةعشبيةبطبقة

)التعفن(التحللبطيئةالزانأوراقولأن،الزانأشجار

(.العضوية)المادةالدباللتكوين

الغاباتأنواعمنالنفضيةالمعتدلةالمناطقغاباتتعد

تتكونالتىالأشجارأنواعوتشمل.أوروبافىالرئيسية

النيريةوأشجاروالدردار،،الزان،الغاباتهذهمنها

فيوالغابات.والبلوط،والقيقب،الحمضىوالليمون

النفضيةالأشجارمنخليطعلىتحتويقدالشمالأقصى
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،البلسانمنالشجيراتطبقةوتتكون.الخضرةومستديمة

وتشمل.البريوالورد،الجديوصريمة،والبندقوالزعرور،

،الجريسياتالعشبيةالطبقةفيالزاهيةالألوانذاتالنباتات

.والبنفسجيات،الربيعوزهرة

بالمناطة!النفضيةأخاباتاتنتشرأصشماليةاأمري!صاوفي

حتىالجموبأتجاهشيالعظمىالبحيراتمنالمعتدلة

توجدحيثوت!صساس،لفلوريداالرمليةالساحليةالسهول

الغابات:تعأقدم.والبلوطالصنوبر،منمختلمةأغابات

أصسائدةاأاللأشجاروا.الوسطىالأبلاشجبالعلىوأغناها

والبافيةوالزانالأمريكيالحمضيوالليمونالمران:هيهنا

والزنبقيالسرأغيقبواوالجوزيةالخيارومجنولية

الأشجارمنوكثير.الب!وطمنعديدةوأنواع،الأمريكي

.البريوالعنبالسامةبالعشقةمغطاة

فيالنفضيةالمعتدلةالمناطقغاباتتوجدآسياوفي

الصينشرقىوفيسالقا،السوفيتيالاتحادشرقيأقصى

جداغية،الأوراقاعريضةالغالاتوهذه.وكورياواليالان

ت!صناقيالأشجاراوتشط.والحيوانيةالنباتيةبالأحياء

أطيموداوأحصرياوال!سوبرالنيريةأشجارالظلةطبقة

والجوز.والبلوطوالقيقبالمنشوريوالتنوبالحمضي

جنبةتشملجذابةشجيراتمنالسفلىالطقةوتتكون

بوجودالغاباتهذهتتميزكما.والويبرنوموالليلكالدوتزية

الخشبية.واللياناتالبريالعنبليانات

الحيوانية.الأحياءامنبثروةالنفضيةالغاباتتحظى

الأوروبيوالفريرالسنجابىوالجرذالأيلالثدساتوتشمل

والسنجابوالزبابةوالراقونوالقسفذوالثعلبالاسيوي

الأصغرالثديياتمنكثيروتقضي.عرسوابناشرعوفأر

فتشملالطورأما.سباتحالةفىأصثمتاءافترةحجما

الخشب.ونقاروالمغنيوالقرقفوالبومةالجوزكاسر

ومستديمةنفضيةمنالمكونةالآسيويةالغاباتوتحتوي

المنطقة،علىالدخيلةأشديياتامنكبيرعددعلى،الخضرة

الذبابصيادمثلوطيوروالببر،والفهدالغابةقطمثل

المنقار.عريضوالشقراق،الذيلطويلالا!سيوي

غربيفيتوجدالخضرةالدائمةالمعتدلةالمناطقغابات

أسترالياغربيوجنوبتشيليوغربىالشماليةأمريكا

هذهوتمبم!.الجنوبيةالجزيرةخاصةونيوزيلنداوتسمانيا

اشياحترتفعحيثالانحدار،شديدةسفوحعلىالغابات

.ضبابأوغزيرةأمطارفىوتتسبب،الرطبةالغربية

الجزءفىأسيةأصش!ااأمري!صافيالغاباتهذهوتوجد

ألاسكامنالهادئالمحيطساحلعلىالغربيالشمالي

المحيطساحلغاباتوتسودكاليفورنيا.شماليإلى

وتنمو.الإبريةالأوراقذواتمنضخمةأشجارالهادئ

علىارتفاعاالعالمأضعجارأكثرمنوهيالس!صياغابات

جنوبيمنالممتدالضيقالساحليالشريططول

هذهمنوكثير.كاليفورنياوسطإلىمتجها،أوريجون

وتنمو.م09منأكثرارتفاعإلىتشموالع!لاقةالأشمجار

غاباتالشمالاتجاهوفييا،الس!ضغاباتداخلمن

لحميتكا،وراتينجية،دوجلاستنوبمنضخمة

ويؤدي.الغربيالأحمررالأرزأخربياأحشوكرانوا

كثيفةغاباتتكوينإلىمشوياالغزيرةال!مطهارتساقط

لكولومبياالجنوبيالساحلطولعلى،مطريةمعتدأسة

الغاباتوهذهواشعنطن.منالجنوبيةوالمناطقنيةالبريصاأ

لمميتكاوراتينجية،دوجلاستنوبأشجارفيهاتسود

جذوعهاتغطيوالتي،الباسفيكيالأحمروالأرز

التيالخضراء،الأحراجمنلممدودامكونةالطحالب

أصشمالية.اأمريكافيلهالامثيل

بينالخضرةالدائمةالمعتدلةالغاباتتشيليفيوتوجد

منالغاباتهذهفيالأشجاروغالبيةوالبحر.الأنديزجبال

الخضرةوالدائمالأوراقالمتساقطبسوعيهالجنوبىاشان

الطبقةتتكونكما.البودوقرلوسمت!أصنوبرياتوا

غنيةالغابةوأرضية،الخضرةمستديمةشجيراتمنأسسفلىا

.والكبدياتوالسراحص!بالحزازيات

وتسمانياأسترالياشرقيبجنوباسماحليةالغاباتأما

الجبلى.المرانمثلىالعاليةأجبتوسالأوكاأشجارفتسودها

الصمغالاحرىالأوكاليبتوسأشجارأنواعوتشمل

بينالشجريةالسراخسوتكثرالسوداء.والقرمالأزرق

أشمهرمنالربابيةالطيوروتعتبر.السفلىالطقةنباتات

الرطبة.الساحليةأجاأ!شراغالاتفيالحيوانات

غاباتنيوزيلندأمنالجنوبيةالجزيرةغاباتتشبه

والبودوقربوس،الجنوبيالزانأشجارتوجدحيثتشيلي

الريمومثلالمحليةأصنوبرياتابعضإلىبالإضافة

أنواعمنلنوعموطنانيوزيلنداغاباتوتعدوالتان!صاها.

.الكيويتسمىلاتطيرالتيالطيور

البحرمنطقةتتميز.الموسطالأبيضالبحرغابمات

.وجافحاروصيف،ورطبدافئبشتاءالمتوسطالأبيض

الأوراقعريضةأشجارمنفيهاالنموكاملةالغابةوتتألف

.الخضرةدائمةالبلوطأنواعمثل،الخضرةمستديمة

متساقطةالسنديانأنواععنالأشجارهذهوتحتلف

الملمس.وجلديةولامعةحجماأصغرأوراقهالأن،الأوراق

أوراقهاجميعمنلالتخلص،الخضرةدائمةالبلوطوأنواع

القديمةالأوراقمنتتخلصوإنما،الخرجفشص!بفى

فىمثلها،العامخلالمستمرةبصورةبهااحرىوتستبدأ!

وتعتبر.الإبريةالأوراقذاتالأشمجارمعظممثلذلك

الأبيضالبحرغاباتأشجارضمنأيضاالفراولةشجرة

المتوسط.
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مطيرةاستوائيةغ!ابات-

موسميةمداريةعابات

الشماليةالعاباتمعتدلةلالصية!!الات

السالمحالا!الخضرةدانمةم!تدلةعالات

الغالاتنغطيهالامناطى!

شسء3،جحصحتيضتهزححصزرلممئئخر-!حم

لالطلةأئرذأداحي-*اخلمحع!حغئخىهـلمحضتوممظ7سس----حم!--بمأ!*كا-ص-لرو

--خ--طصتجصجمهص-؟-!حر!

حيحس-!!-كا3ح!--7---الىالسزصأهـاف

طرهـظ!؟ء!ة

لمنر57/مة "!-ير/ءلأكلمتوأاخط

كا/لم!حمي!كلد*----حي!

!!--!،-

ير"--------------ص------يركا+خ3كا3كا9،ئ!مترا-كا!---

ء-صصير

كانتالمتوسطالأبيضالبحرمنطقةلأنونظرا

كلأزيلتفقد،طويلزمنمنذالسكانكثيفةولاتزال

التربةتعريةعواملحالتوقدتقريبا.الأصليةالغابات

معظموتحولتإنمائها.إعادةدونوالماعزالأغنامورعي

بالشبرالمحلئاتعرفكثيفةجنباتإلىالغابات

الماكويز.أووالفينبوز

النوعهذامثليغطيهاالتي،الأخرىالمناطقوتشمل

وجنوبتشيليوأواسمطكاليفورنياجنوبيالغاباتمن

تتكونأسترالياوفيأستراليا.غربيوجنوبإفريقيا

الكريمثلالأوكاليبتوسأنواعمنالغالبفيالأشجار

الأوكاليبت.غاباتانظر:والجارا.

ولكننوعها،فيفريدةالكناريبجزرالغاريةوالغابات

الأوراقعريضةغاباتوهي.القليلإلامنهايبقلم

المتوسط،الأبيضالبحرغاباتمثل،الخضرةمستديمة

الغارفصيلةإلىتنتمىالأشعجار،منالرئيسيةالأنواعولكن

.الخضرةدائمةالبلوطانواعمنوليست

خاصةبالحشراتغنيةالمتوسطالأبيضالبحروغابات

أضعابينامنعديدةلأنواعموطنأنهاكما.الفراشات

والسحالي.

خطمنبالقربتنمو.المطيرةالاستوائيةالغابات

أكبروتنمو.العامطوالالرطبالدأفئالمناخحيثالاستواء

الجنوبية،بأمريكاالأمازوننهرحوضفىالغاباتهذه

لمحدى

!!

شرقيجنوبأجزاءومعظمإفريقيافيالكونغونهروحوض

اسسا.

الاستوائيةالغاباتتتميز،الغاباتأنواعجميعبينومن

يصلوقد.الشجريةمكوناتهاحيثمنتنوعاأكثربأنها

الغابةمنالواحدالهكتارفيتنموالتيالأشجارأنواععدد

منجديدةأنواعتكتشفومازالتنوعا.051إلى

تعتبرالتى،البيئيةالنظمهذهداخلوالحيواناتالنباتات

هذهتتعرضللأسفولكن.العالمفىالبيئاتأغنى

.كبيرةبمعدلاتللقطعالغابات

الأوراقعريضةتقريباالامشوائيةالغاباتأشحجاروكل

النخيلأنواعبعضوجودإلىبالإضافة،الخضرةومستديمة

تتوزعالغاباتهذهمعظموفي.الشجريةوالسراخس

إلىالعلياالظلةارتفاعويصلظلل،ثلاثبينالأشجار

،عاديغيرارتفاعذاتقليلةأشعجاروهناك.م04حوالي

العليا.الظلةمستوىفوقترتفعالشواهقأوالبوارزتسمى

ارتفاععلىسفلىوظلةم02ارتفاععلىثانيةظلةوهناك

.أم.

متدنية،بكثافةالعشبيةوالطبقةالشجيراتطبقةتتميز

غير،الكثيفةالظللخلاليتسربالذيالضوءلقلةنظرا

تزاحممنتزيد،هوائيةونباتاتمتسلقةنباتاتهناكأن

الضوء.منقدرأكبرتستقبلالتىالظلالفيالفروع

تعرفالتي،الهوائيةالنباتاتأنواعبعضوتخزن
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هذهوتحتوي.الورديةأوراقهابينالماء،بالبرومليادات

مث!!الصغيرةالحيواناتمنمجتمعاتعلىالخجاتات

حيواناتمعظموتعيشوالسمندر.والعماكبالضفادع

كافيةكمياتتتوافرحيثظلل،فيأيضاالامشوائيةالغابة

أطورواالخفافيع!الحيواناتهذهوتشملالغذاء.من

والثعاب!ت.والكسلانوالأبوسوموالقردةواسححالى

المناطرتبعضفىتنموهىو.الموسميةالمداريةالغابات

ممص!!بفصلىتتميزالمناطة!ومذه.أدداريةاوتحتالمدارية

أق!!حرارةدرجاتر،عامك!!فىجافوفصل،ورطب

الظروفهذهتسودو.الاستوائيةالغاباتمناطقمنمانوعا

الجنوبيوالجزءالجنوبيةأمري!صاوأوالممطالوسطىأمريكافي

وجزرأسترالياوشمالىالصينوشرقىوالهندإفريقيامن

.الهادئالمحيصأفىعديدة

منعديدةأنواععلىالموسميةالمداريةالغاباتوتحتوي

أخاباتافىالموجودةالأعدادإلىلاتصلوأممنهاالأشجار،

والنباتاتالمتسلقةالنباتاتعدديقلكما.الاستوائية

منالنقيضوعلى.الاستوائيةالغاباتعنفيهاالهوائية

أشجارأنواعص!!ضيرافإنألاستوائيةالغاباتأشجار

صتالألواأهذهوتوجد.راثوالأمتساقطةالمداريةالغابات

فص!!بوجودتتميزالتىالمناطة!فىخاصةبصفةالأشجار

فيأوراقهامنالأشجاروتتخلص.جافوفص!!رطب

.الجفاففصل

.م03إلىالمداريةالغاباتفىالظلةارتفاعويصل

طبقةوتتألفأصظلة.اتحتواحدةسفلىطبقةوتنمو

إلىبالإضافة،والنخيلالخيزرانمنالكثيفةالشجيرات

الأحياءوتشبه.الأرضسسطحتغطىسميكةعشبيةطبقة

الا!شوائية.الغاباتأحياءالغاباتهذهفىالحيوانية

أشجارتغطيهاشاسعةمساحاتالسافانا.مناطق

فيالأشجارتنموالسافانامناطقبعضوفي.متباعدة

كبيرةمساحاتامتدادعلىمنفردةتنموبينما،مجموعات

ومفتوحة.متقطهعةظلةبذلكمكونة،أخرىمناطقفي

مغطىالأرضمنالأكبرالجزءيكونالحالت!تكلتاوفي

بعضفإنلذلك.الحشائقخاصةالأعشابوابالشجيرات

طبيعية.مروجاالعسافانايصنفونالأحياءفيالمتخصصين

القليلةالأمطارذاتالأقاليمفىالسافانامناطقوتوجد

التيالأخرىوالعواملالحرائقفيهاوتكثر،الفقيرةوالتربة

ال!شجار.نمومنتحد

بإفريقياالموسميةالرياخحزامفيالسافاناغالاتتنتشر

وتشملوشرقيها.إفريقياجنوبىوفىالسنغالإلىتشادمن

والبراكستيجيا.الأكاسياأنواعالأشجار

الغاباتأنواعمننوعينوالكاتنجاالسراداوويعد

والأشمجار.الجنوبيةبأمريكاموجودةوهيلاسمافاناالشبيهة

سميكبقلفتتميزالغاباتمنالنوعهذامنهايتكونالتى

السافانابغاباتشبيهةغاباتأيضاوهناك.للحرائقمقاوم

تحتويأسترالياوفيالهند.فيالموسميةالرياحمناطقفي

أشجارمنأنواععلىالشماليةالمنطقةغالات

وأكثر.والووليبطسترنجيباركالأمثلالأوكاليبتوس

البرجالو.أشجارالشرقفىانتشاراالأشجار

منكبيرةبأعدادالإفريقيةالسافانامناطقتشتهرو

الفيلةالمداريةالسافانامناطقثدلياتشتشم!.أخديياتا

الأسود.واأشراشاترنأ!زأ!وا

الجبالسلاسلعلىعادةالمناخي!صن.الجبليةالغابات

الارتفاعزادكلماللرياحوتعرضارطوبةوأكثربرودةأكثر

فيهبماالنباتىالغطاءيتغيرالبحر.وكذلكسطجعن

السفلىالمنحدراتتحتلالتيالغاباتوتسمى.الغابات

تغطيالتيالغاباتأما.الجبليةالغالاتوالوسطى

وفى.الألبيةتحتبالغاباتفتعرفالعلياالمنحدرات

لإفساحالأوراقالمتساقطةالغاباتتختفيالمعتدلةالمناطق

الإبرية.الأوراقذواتمنالخضرةدائمةللغاباتالمجال

العاليةالجبالغاباتالراتينجيةالأشجاراتسودأورزباكطر

تتكونأيضاآسياوفى.أصشماليةاأ!اباتابعف!تشمهاخيا

أشجارإلىبالإضافةالراتينجيةمنأنواعمنالحبليةالغابات

فىأما.واليابانيةالسيبريةالحجريةالصنوبرياتمثل،أخرى

الغاباتفىالرئيسيةالأشجارفأنواعالشماليةأمريكا

نجدالروكىجبالفعلىوالصنوبر.التنوبأنواعمنالجبلية

الآنواعأكثرهمادوجلاسوتنوببواندروزا،صنوبرأن

تحتوالتنوب،إنجلمانراتينجيةإلىبالإضافةالشائعة

الأخرىالأشجارومنالعليا.الارتفاعاتعلىالألبي

التنوبأيضاالشماليةبأمريكاالجبليةالغاباتفىالمنتشرة

لودجبول.وصنوبرالأبيض

والأيلالدب:الجبليةالغاباتثديياتوتشم!

الجبليةالغاباتفىالأمريكىالأسدويعيش.والثعلب

كما.الجنوبيةوأمريكاالوسطىوأمريكاأسشماليةابأمريكا

الصينوفيبآسيا.الجبليةالغاباتفيالجليدفهديعيعق

العالية.المرتفعاتغاباتفيالعملاقالبانداحيوانيعيع!

الغابةحياة

فقد.والحيوأنيةالنباتيةالأحياءبتنوعالغاباتتزخر

مننوع05.01.حوالي،المثالسبيلعلىالعلماءسجل

وتصل.سويسرافىالأوراقامتساقطةغابةمنالأحياء

معدلاتإلىالغابةداخلوالحيواناتالنباتاتأعداد

ضخمة.

بيئينظاممنجزءبمجملها،الغابةداخلوالحياة

البيئةعلماءيقوم.الطبيعيةالبيئةأيضايشملوهومعقد،
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الأحياءبهاتتفاعلالتيالطرقبرصدالغابةحياةبدراسة

هذهوتتطلبلمجئتها.وبمبعضابعضهامعالختلفة

البيئي.النظامداخلالطاقةانسيابا-التفاعلات

البيئى.النظامداخلالضروريةالكيميائيةالمواددورة2-

الأحياء.بينوالتعاونالتنافس3-

لتعيش.طاقةإلىتحتاجالأحياءكل.الطاقةانسياب

علىالحياةتعتمد،الأخرىالبيئيةالنظمفىكماالغابةوفى

التيهيفقطالخضراءالنباتاتولكن،الشمسيةالطاقة

وتستعمل.مباشرةبطريقةالشمسيةالطاقةاستعماليمكنها

عمليةطريقعنالغذاءلتصنيعالشمسضوءالنباتاتهذه

الضوئى.التركيبتسمى

الخضراءالنباتاتعلىتعتمدالأخرىالأحياءكل

النباتاتفإنوبذلك.الشمسيةالطاقةعلىللحصول

والحيوانات.الغابةفيالأساسيةالإنتاجعناصرهىالخضراء

الاستهلاكبعناصرتعرفالنباتاتهذهتأكلالتي

تأكلالتيالحيوأناتأماالعشبأكلاتأو،الأساسية

وأافطنويةالاستهلاكعناصرفتسمىالعشباكلات

فريسةتقعقدنفسهاالثانويةألاستهلاكوعناصر.المفترسة

الثالثية.الاستهلاكعناصرتسمى،أخرىمفترسةلحيوانات

الرئيسيةالإنتاجعناصرمنالمكونةالسلسلةوهذه

بالسلسلةتعرفالاستهلاكعناصرمنالختلفةوالمستويات

الغذائية.

الأشجارأوراقتؤكللغابةنموذجيةغذائيةسلسلةفي

)عناصروهىاليساريعبوساطةألعساسية(إنتاج)عناصروهى

اليرقاتهذهوتؤكل(.للاستهلاكأساسيةاستهلاك

التي(،الثانويةالاستهلاك)عناصرالزباباتبوساطةبدورها

(.الثالثيةالاستهلاك)عناصرالبومةبوساطةبدورهاتؤكل

السلسلةمستوياتأحدمنغذاءشكلفيالطاقةوتمر

فيالطاقةمنكبيرةكمياتتفقدولكنآخر.إلىالغذائية

منأعداداغابةلأيالبيئيالنظاميدعملذلك.مستوىكل

وأعدادا،العشبآكلاتمنبكثيرأكثرالخضراء،النباتات

المفترسة.منأكثرالعشبآكلاتمن

منالحيةالكائناتتتكون.الكيميائيةا!لواددورة

الموادهذهكميةأنوبما.الأسالمسيةالكيميائيةالعناصربعض

تستمرلكيدورتهاإعادةمنفلابدمحدودةالكيميائية

.الحياة

إعادةفىحيويادوراالغابةلأرضيةالمحللةالأحياءتؤدي

البكتيرياالمحللةالأحياءوتشمل.الكيميائياتهذهدورة

وبعضالحشراتوبعض،والفطرياتالأرضيةوالديدان

الخلايا.أحاديةالأحياء

أجزاءبتحللغذائهاعلىالمحللةالأحياءوتحصل

الميتةالحيواناتوأجسامالإنتاجومخلفاتالميتةالنباتات

التربة،فيالعناصرهذهوتتحلل.الأساسيةعناصرهاإلى

التحللعمليةوبدون.الناميةالنباتاتجذورتمتصهاحيث

مثلالمتوافرةالضروريةالعناصركمياتتستنفدهذه

وجيز.وقتفيوالبوتا!سيوموالفوسفورالنيتروجين

الأحياءلاتتطلب،الكيميائيةالموادبعضدورةوإعادة

عمليةأثناءالأكسجينتفرزمثلاالخضراءفالنباتات.ألمحللة

للأكسجينتحتاجوالنباتاتوالحيوانات،الضوئيالتركيب

طاقة.ذلكعنوتنتجحرقها،أوالغذائيةالموادلأكسدة

أكسيدثانيوالنباتاتالحيواناتتفرزالأكسدةعمليةوفي

التركيبلعمليةالخضراءالنباتاتإليهتحتاجالذيالكربون

أكعسيدوثانيالأكسجيندورةفإنوبذلك.الضوئي

كميةعلىالمحافظةبذلكوتتمواحدوقتفيتتمالكربون

المادتين.هاتينمنثابتة

الغابةحيواناتجميعتتنافس.والتعاونالتنادس

بعضعلىالمشابهةالأنواعأونوعها،منأفرادمعونباتاتها

والماء.والحيز،الغذائيةالعناصرمثلالضروريةالاحتياجات

بعضهاالأحمرالسنجابأفرادتتنافس،المثالسبيلوعلى

الغاباتفيالأخرىالعشبآكلاتومعبعض،مع

الرئيسي.غذأؤهالأنهاالخروطياتبذورعلىالشمالية

ومعبعض،معبعضهاالصنوبرأشحجارتتنافسوبالمثل

هذهوتؤدي.الشمسوضوءالماءأجلمنالأخرىالنباتات

الغابةلبيئةملاءمةالغابةأحياءأكثربقاءإلىالمنافسة

وتكاثرها.

لبقاءضرورياويعد.الغابةأحياءبينالتعاونأيضايكثر

تعيشالتيوالثديياتفالطيوروحياتها.الأنواعمنكثير

لكنغذائها.فىالنباتاتعلىتعتمدمثلا،الثمارعلى

للمساعدة،الحيواناتهذهعلىتعتمدقدبدورهاالنباتات

علىالدقيقةالفطرياتبعضتنمووبالمثلبذورها.نشرفي

علىالفطرياتهذهوتحصل.الناميةالأشجاربعضجذور

فيالشجرةتساعدأيضا،لكنهاالشجرةمنغذائها

من.لمزيدالغذائيةوالعناصرالماءمنماتحتاجهامتصاص

البيئة.انظر:،للغابةالبيئىالنظامحولالتفاصيل

الغاباتتعاقب

الطبيعيةالمساحاتمنوغيرهاالغاباتفيتحدثقد

والحيواناتالنجاتاتعلىالمنتظمةالتغيراتمنسلسلة

التتابعهذهالتغيراتسلسلةوتسمىفيها.تعيشالتى

وأبمرحلةتمرالتعاقبعمليةتجتازالتيوالمناطق.البيئى

المرحلةإلىتصلحتىالوسطيةالمراحلمنأكثر

المراحلفىغاباتوتوجد.الذروةمرحلة،النهائية

فيالبيئيالتعاقبلمسلسلةمنالذروةومراحلالمتوسطة

.عديدةمناطق
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وحجمها.عمرهافيالصنوبرأشجاروت!جر،الأعواماوتمرنتصور،التعاقبوحدوث،الغابةتطوركيفيةلتوضيح

لحاجةنظراتحتهاينمو،البادراتمنجداقليلاعددالكنشرقيجنوبفيالمهجورةالزراعيةالأراضىمنمساحة

مكانهاتحتلولذلكالمباشر.الشمسلضوءالصنوبربادراتالمهجورةالأراضيهذهتحم!!،الأمريكيةالمتحدةالولايات

الأوراقذاتالأشجارأنواعبعضالسفلىالطبقةفيوحشراتالقصيرةالأعشابمنمجتمعاتالبدايةفي

الصنوبرأشجارتموت"رعندما.اسلوطاأنواعوخاصة،العريضةظهورمعمرجإلىتدريجياالأرضوتتحول.وفئران

نتيجةالظلةفيتحدثالتيأغراغاتاالبلو!أأشجارتملأالمسنةوشي،والشجيراتأجةالعاالعشبيةأضباتاتواالحشاش

منمخت!طةغابةتدريجياشتت!صنالصنوبر.أشجارلموتالتىأطيورواأضعاب!!زاالأرانبالمنطقةتغزونفسهالوقت

.الخضرةزدائمةالأوراة!متساقطةأشجار.الأرضعلىتعيش

تنموالبلوطفبادراتبعد.ي!ضملأ-االتعاقبأ!شعبرالصغيرةبراصنواأشجارتبرزقليلةمشواتوخلال

.الصنوبرياتبادراتنمويتوقفبينما،الظلةظلفيجيداغابةإلىالمرجيتحولالأشجارانضجاكتمالومع.المرج

مكانالنهايةفىالبلوطمنذروةغابةتكونتفربماولذأسكالعشبيةالنباتاتتموتثم.أ!شوبرياتامنمتوسطة

منقيمةأكثرالصنوبرخشبلأنونظرا.المحتلطةالغابةجيداتنموالتيالنباتاتبهاوتستبدل،المرحوشجيرات

بعضفييستعملونالغاباتعلماءفإنالبلوطخشبتختفىالمرجنباتاتوباختفاءأصنوبر.اظلةظلالتحت

الب!وط.نمومنللحدالموجهةالحرائقالأحيالىالمنطقةوتدخلعليها.المبنيةالغذائيةالسلاسلأيضا

ففي.الختلفةالمناطقفيمتنوعةتعاقبيةسلاسلتحدثمكونةوالمفترسة،العشبآكلاتمنجديدةحيوانات

أشجارتسودمثلا،،الشماليةالعاباتمنالحنوبيةالأجزاءالغابةالنباتيةالأحياءاعلىمبسيةغذائيةسلاسلإثرهاعلى

تموإذا.الذروةغاباتفيزاشاتيسجيةأضنوبواأ!شوبراالصشوبر.

هذهوتعر!.منطقةأينيتعيشالتيوالحيوالاتاصاتاتاأساليأحعىهـاتاص!سلسلهعر!شش!با!الهاتتصوربةافطتطورطريثة

أراضعلىالتعاقبوحدوتالعالةتفوراصرثم!طريقةادساهالصوروتوضهتاليئى،التعاقبآباالع!ليةالبيئيبالتعالمحب

الأمري!جة.االمتحدةالولاياتشرقيحول!فىمهحورةرراعية

3-لأ،3،نر-.ش!!9نجكل"كا-!.-ألأء3-.!.؟!عءو-!-+*؟!كا1!شلأ*كاشلم،*؟"،

حي!/!كأ**3:!،--،*،!

ء،كا!؟جمم؟-،؟؟!!+-ع!!+كا.-،،.-..؟!ء""+..*،..!!لأ+!

**.-!

،--77-+73!ي"*2-في؟،0.ءلأ

7؟بر7?3!"-؟،!-سلم!7-في-9-

-؟-.*-!!!،؟ممح!5؟-!

ء*"ع!-كا++ء-قىبنكا:*فيزل!13*022:

?3!سشءلإ-براس3ى!برصيرور

-،كا!!ء؟!-كا-كاير.لا--7!*لا،!-4--ة367!*ع*--بم-ير---!!ع-بر،.5*كلح:-?نجبما!-؟س**رر،""ش

،-س--حممجم!لأ!!نىلات-برع"،جممكا3جرشبم!ء(دئم؟كا-!!-،---؟.و،!3زوء3بم،؟بر؟غ

---!عىجمرء--3ى3سء---كاخلإ"ةبر؟"!رز-،،!*+*لا.-*ؤ.ع!!لى!سكأ--!!3؟تن

؟،3!يخء

/-آ-8-لا-!كا!ز3؟فيكيثر/ء!

الأوراقمتساقطةكاملةغابةالأوراقمتساقطةمخ!تلطةغابةتشأالحفمرةدائمةغالةاصسواتاأثاءيتأعشبيمرج

مرحلةوتمثلأحيراتت!صدليمماتت!صرالخفمرةودائمةالحديدفىاصمواتاأدممارتدريحيا.لادراتوتظهر،الأولىالقليلة

التتالع.عمليةفيالذروةزتملأ.اهسسةاالصموبرياتتموتإصاءذإلىتحتاخالصسوريات!.افيحعلىالصنولر

الأوراقأطتساقطةاالأشحارمتساقطةالأشحارافإلى.كاملة

الظلة.!يتمشأاترالفراعات.اسسفلىاالطمقةتحت!!الأوراق
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البدائيةالغابات
!منة-مليون036حواليمنذ-الكربونيالعصرلدايةففى.الأرضتاريحمنالختلفةالعصورخلالالبدائيةالغاباتتطورت

منذ-الجوراسىالعصربدايةومع.الحصانوذبالذئبرجلمتلالأشجارحجمفيلازهريةنماتاتالعابةتسودكانت

إلىمليون63ساستمرالذيالثالثالعصروخلال.ملحوظشم!ولانتشرتقدالخروطياتكانتسنةملاون502

.الأوراقعريضةالزهريةالأشحارعمتمشةملايبرخحسة

الكربونىالعصرمنغابة
الثالثالعصرمنغابةالجوراسيالعصرمنغابة

الحرائقبسببالخروطيةالغاباتهذهمنأيعلىالقضاء

غابةمكانهافيتنشأفقد،العواصفأوالأمراضأو

الأشجارهذهوتنمووالبتولا.الرجراجالحورمنمتوسطة

علىالمباشرالشمسضوءتحتالمتساقطةالأوراقذات

التنوبأشجارمنأفضلبصورة،العاريةالأراضي

تينجية.لراوا

للنمواتاللازمةالحمايةوالبتولاالحورغابةوتوفر

وجيزوقتوفي.الشماليةالمنطقةمخروطياتمنالجديدة

السفلىالطبقةوالصنوبروالتنوبالراتينجيةبادراتتسود

إلىالخروطيةالأشمجارهذهتنموالزمنوبرور.الغابةمن

ولاوالبتوللا.الرجراجالحورأشجارارتفاعتفوقارتفاعات

،الجديدةالظلةظلفيالأوراقمتساقطةالأنواعتتكاثر

الأشجارذاتالذروةغابةأخرىمرةتدريجياوتتكون

الخروطية.

الغاباتإزالة

الحديثة.الغاباتفيكبيرتأثيرالإنسانلأنشطةكان

مساحاتأزيلت،سنة11)...قبلالزراعةبدايةفمنذ

وخلال.والمدنللمزأرعالمجاللإفساحالغاباتمنشاسعة

مساحاتأزيلت،الميلاديينوالعشرينعشرالتاسعالقرنين

الصناعي.والتلوثقماإلأخشابلعملياتنتيجة،كبيرة

فيخطيرةبمعدلاتالأشمجارإزالةهذاعصرناويشهد

والصناعةللزراعةالأرضلاستخداموذلك،الحارةالمناطق

القرنمنالأربعينياتنهايةوحتى.الأولالمقامفي

61حواليتغطيالاستوائيةالغاباتكانت،العشرين

نهايةوبحلول.العالمفيالأرضمساحةمن2كممليون

ملايين01تغطيكانت،العشرينالقرنمنالثمانينيات

الغاباتمن2كما000/00حوالىويدمر.فقط2كم

وجنوباللاتينيةأمريكافيومعظمها،عامكلالاستوائية

آسيا.شرقي

الرئيسيالسببيكونالعالممنأخرىمناطقوفي

المصانعتطلقإذبمالصناعيالتلوثهوالغاباتلزوال

إلىخطيرةمخلفاتوتفرزالهواء،فيسامةغازات

الأمطارمعالهواءملوثاتتتحدوقدوالأنهار.البحيرأت

الأرضعلىوتسقطالأخرىالترسباتوأنواعوالجليد

هذهتحدوقد.الحضالمطرأنظر:.حمضيةأمطارا

موتفيوتتسببما،منطقةفيالنباتنمومنالملوثات

بعضفيالغاباتمناطقأصيبتفقدفيها.النباتاتمعظم

ويهدد.الصناعيالتلوثبسبب،بالغبضررأوروباأجزاء

الشمالية.أمريكاشرقيفيالواقعةالغاباتأيضاالتلوث

عمليةعبرالهواءفيتطلقالتيالأكسجينكميةتقل

وعملية.الغاباتمساحاتتقلصمعالضوئيالتركيب

الأحياءلاستمرارحيويأمرالهواءفيالأكس!نتجديد

كمياتتناقصأنكماوبقائها.الأكسجينتتنفسالتي

التركيبعمليةفيالمستعملةالكربونأكسيدثانى
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فيالكربونأكسيدثانيكميةزيادةإلىيؤدي،الضوئي

قربالحرارةمنأكبركمياتتحجزأصذلكونتيجةالهواء.

كثيرويعتقدأصفضاء.اإلىانعكاسهامنبدلأالأرضاسطح

ارتفاعفيجسببهدأالمحميةأجيوتاتأثيرأنالعلماءمن

أ!الأحواايهددقدأصذياالشيءالحرارةدرجاتفيمستمر

أيضايعنيالغاباتوتدمير.المحميةاليوتانظر:.المناخية

الأحياء.منلكثيرالمناسبةالبيئاتتدمير

تاريخيةنبذة

فىالأولىالغاباتنشأت.الأولىالغابات

نهايةفىأيسنة،مليون365حواليمنذالمستنقعات

فيلازهريةنباتاتع!تحتويوكانت.الديفونىالعصر

!صوقدر.واكسراضالحزازياتمثلالأشحارحجم

إشىشسم!!ام21حواشإلىلعضهاجذوعارتفاع

الأحياءاموطرأخاباتاهذهكانتوقدواحد.مترحوالي

.والحشراتالأونىالبرمائية

063حواليقبل-الكربونيالعصربدايةوبحلول

هذهفيوازدهرتشاسعةمستنقعاتظهرت،!شةمليون

وذنب،الحزازياتنباتاتمنغاباتالدافئةالمستنقعات

واحتلت.م04إلىارتفاعهاوص!التيالعملاقةالحصان

التىالسفلىالطبقةتقريباأمتارثلاثةبارتفاعالسراخس

والعناكب.والعقاربواليعاسيبالكبيرةالصراصيرتأوي

بدائيةصخرياتربذريةسراخسظهرتالزمنوبمرور

أ!ح!!:االماءشىتسقطكانتأسستنقعاتاغاباتفي

كاناا!ح!وا:ا!اء.العابةأرضيةيغطهيانكانااللذين

المحللة.الأحياءالحياةكافأكسج!تعلىلايحتويان

تحتدفنتولكنها،النباتاتهذهتتحل!لمولذلك

ونتيجةالسنينملايينوعبر.المتراكمةالوحلطبقات

إلىتحولتالنباتاتهذهلهتعرضتالذيللضغط

.الحجريالفحممنهائلةروا!مب

حواليمنذ،الومحيطالعصربدايةمع.اللاحقةالغابات

فيالقاسيةالتغيراتتسببت،مضت!شةمليون024

وفي.المستنقعاتغاباتدمارفيالأرضوسطحالمناخ

التابعةالأشجاراإلىالسيادةآلتالجافةالجديدةالبيئةهذه

وغيرمكشوفةبذورذاتنباتاتوهيالبذور،لعاريات

الأشجاراهذهشملتوقد.البذرةغلافأوثمرةفيمغلفة

أشجاروشكلت.البدائيةوالخروطياتالبذريةالسراخس

مساحاتتغطىكانتالتي،الغاباتهذهالبذورعاريات

الغاباتهذهفيوعاشت.الأرضسطحعلىشاسعة

الحجم.كبيرةوالزواحفوالحشراتالبرمائيةالحيوانات

مليون031حواليمنذالزهريةالنباتاتأولظهرت

والنجاتات.الطباشيريالعصرمن.الأولىالحقبةأثناءسنة

مغلفةبذوراتنتجالتيهىالبذوركاسياتأوالزهرية

الأشجارمنالعديدبرزوقد.أ!بدرةاكلافأوثمرةداحل

هذهوتشمل.الغاباتفىأجذوراأمماسياتتنتمىالتى

.والصفصافوالحورأغيقباوأنواعالمنغولياتالأشجارا

النباتاتمنالمزهرةوالأعشابأ!شجيراتاوصارت

للغابة.السفلىالطبقةفيالشائعة

مليون63حواليمنذ،الحديثالعصربدايةومع

غاباتوانتشرت.برودةأكثرأصماأعاامناخصار،سنة

الشمالية.وأمريكاوآسياأوروبافيالضخمةالمعتدلةالمناطق

الزهرية،الأشجارمنوافرةحصمياتالغالاتوشملت

الإبرية.الأوراقذاتطياتوالخروالأوراقعريضة

انخفاضفىالعالممناخاستمر.الحديثقالغابات

موجةأولظهرت،مشةمليون4.2ومنذ،حرارتهدرجات

معظمفىتتقدموبدأت،هائلةموجاتعدةمنجليدية

الذيالوقتوبحلول.أجةأصشمااوأمري!صارآسياأوروباأجزاء

سنة000.01منذ-الجليديةالموجاتآخرفيهتراجعت

دمرتقدالصفابالثلجيةكانت-تقريبامضت

أوروبافيالمعتدلةالمناطقغاباتمنشاسعةمساحات

جنوبفيالمعتدلةالغاباتإلايبقول!ا.الشماليةوأمريكا

قليلا.إلاالإنسانيدتصلهالموالتيآسيا،شرقي

بعدالحديثوتوزيعهاشكلهاأ3العاغاباتأخذت

الشماليةالغاباتنشأتفقد.الجليديةالأنهارتراجع

وأمريكاأوروباشمالىفىالمثالممبيلعلىأس!صرى،ا

فنجد.لاتدومالعالمفىأصعاباتامماطهتوأ!ش.أجةأحتماأ

صارت،المعتدلةالمناطقغاباتأنمثلأ،هذا،عصرناش

الأرضية.للكرةالشماليالإقليممنالجنوبيةالأطرافاتغزو

قدالمناخفيمفاجئتغييرأوأخرىجليديةحقبةوأي

الشجرةان!:.العالمغاباتعلىوخيمةعواقبلهت!صن

بها.الصلةذاتوالمقالات

المقالاتفيبالاقتصادالخاصالجزء:أيضاانظر

الختلفة.بالدولالخاصة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ال!يئة،علم

الجص

الحاماصماعهاخص

اررعلا

الشحرة

الطيعيةالمواردصيانة

المطرةالامشوائيةالعابات

علم،باتالغا

المتححرةالغابة

الغالةمنتجات

الموفوعصرعنا

الغاباتأهمية-أ

الاقتصاديةالقيمة

البيئيةالقي!ة!

الترويحيةالقيمة-ح
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الغاباتتركيب-2

الظلة-أ

السفلىالطمقة-ب

الشجيراتطبقة-ج

الغاباتأنواع-3

الحتمماليةالغابات-أ

المعتدلةالمناطهتغابات-ب

الأبيضالبحرغالات-ج

المتوسط

المطيرةالاستوائيةالعابات-د

الغابةحياة-4

الطاقةانسيا!-أ

الكيميائيةالمواددورة-ب

الغاباتتعاقب-5

الغاباتإزالة-6

تاريخيةنبذة-لا

الشمميةالطمقة-د

العابةأرضيةهـ-

الموسميةالمداريةالغاباتهـ-

السافانامساطق-و

الجبليةالغابات-ر

والتعاونالتنافس-!

أسئلة

وإثرائها؟البيئةصيانةفىالغاباتتساعدكيف-أ

؟ذروةوغابةمتوسطةعابةبينالفرقما-2

ولماذا؟العذاء؟منقديرأكبرتوفرالغابةطبقاتأي-3

العالم؟فيالأشجارأضخمعلىتحتويالتيالغالاتتنموأين-4

الأشحار؟تلكأسماءوما

العالات؟أولىتكولتمتى-5

؟الحضرةودائمةالأوراقالمتساقطةالغاباتب!الحلافأوجهما-6

؟للغاباتالغدائيةالسلسلةتعملكيف!-7

الأشحار؟ماحط-8

الأشجار؟منمتبايمةتشكيلةأكرعلىتحتويالغاباتأ!اعأي-9

مطيرةاستوائيةغابةأكبرالمطيرةالأطزونعئها؟

نهرحوضمن2كممليون2.5نحوتغطي.العالمفي

تقريباالمطيرةالغابةثلثايقع.الجنوبيةأمريكافيالامازون

أمريكاشماليمنكبيراجزءاتغطيا!لطيرةالأمازونغابات

العاباتتشغل.البراز!لفيالمطيرةالغاباتثلثيحوالىيقع.الجموبية

.أخرىدولتمانيم!احزاءأيضاالمطرة

بوليفيا،منأجزاءأيضاالمطيرةالغابةتحتلكما.البرازيلفى

وسورينام،ناياوغا،وفنزويلا،وكولومبياور،وإكوادوبيرو،

013بينسنوئاالمطرمعدليتراوح.الفرنمسيةوغيانا

.م27حوالطالحرارةمعدلويبدغ،سم3.وه

علىالمطيرةالأمازونغاباتمعظمفيالأشجارتنمو

وتدعىالأشجار،بعضترتفع.المعالمواضحةطبقاتعدة

04إلىارتفاعهاويصلالغابةأشجاربقيةفوقالشواهق

يتراوحأرتفاعإلىللأشجارالعلويالغطاءيرتفعكمامترا.

الهوائيةالنباتاتتسمىنباتاتتزدهرمترا،3و.52بين

النباتاتهذهوتشملالمطيرةالغابةمنالطبقةهذهفي

الكبد،وحشائشوالسراخس،،والبرومليادات،الهوائيات

الدنياالظللبعضوتحتويالأركيد.وكذلكوالحزازيات

المطرةالأمازونغابة

مورقة.لباتيةبحياةتزحر

ألواعأيضاهناتعيش

تقع.الحيواناتمنكتيرة

ر!حوضفيالغابة

أمريكاممطالأمازود

عالةأكبروممطالجوبية

العالم.فىمطيرةاستوائية



معركةتويتوبورغ،غابة03

والحيوالىاصطتاحش!ات!لمدداللطرةالأمازونغاباتتدمير

شعيالأرضرلتركاطمطقةحرقتملقد.الأصليةشعولهاإلىبالإضافة

الماتية.

أشجارإلىبالإضافةالعليا،الظلةفيتوجدشجيراتعلى

الشجرية(أممروم)1الليانانباتاتوتلتفأصغر،وشجيرات

حتىالارضمنوتمتدوفروعها،الأشجارجذوعحول
وتحجبأصشممساضوءاصشجريةاالظللتتلقىالعليا.الضلةا

أ!ابة.اأرضإفيأ!وصوأ!امنتمنعهارأشمعتها،منكثيرا

ألمصيرةانا،مازر1غابةمناطقمعظماشيالتربةأنويلاحظ

خصبة.غير

النباتاتمنواسعةتشكيلةالمطيرةالأمازونغابةتضما

فيهاتعيم!حيق،العالمفيمكانأيمنأكثروالحيوانات

يحتوي.هناكالختلفةالمباتاتأنواعمنالآلافعشرات

وأنوعا052علىالمطيرةالغابةأرضمنالواحداله!ضار

النباتاتمنالعديدويوجد.الختلفةالأشمجارمنأكثر

الجوزتنتجوهي.المطيرةالغابةفيالمهمةألاقتصادية

والأناناسمهم()عقاروالكوراروالكاكاو،البرازيلي

الغابةالطيورمننوع00501منأكثريستوطن.والمطاط

نوع00003حوالىعلىالمنطقةأنهارتحتويكما.المطجرة

العلماءيعتقد،ذأسكإلىوبالإضافة،الأسماكمنمعروف

الختلفة.الحشراتمنمليونا03منيقربماالغابةفيأن

المتزايدةوالحاجات،العالملسكاناسريعالحموهددلقد

حيثخطيربشكلالمطيرةالاممازونغابة،الطبيعيةللموارد

صناعةفيلامشعمالهاالأشحجاربقطعالخشابونيقوم

بتنظيفوالمزارعونالفلاحونيقومكما.الخشبيةالمنتجات

المحاصيل.وزراعةالبقرلقطهعانمراعيلاستخدامهاالأرض

يمكنأضعجارهاأزيلتالتيالمطيرةالغابةمناطقوبعض

تنوعاأقلحالأيعلىإنتاجهاأنغير،أخرىمرةتنتجأن

غابةمن%أ.حوالىتدميرتملقد.الأصليةالغابةمن

تراثأيضاالغاباتوإزالةالتطورويهدد.المطيرةالأمازودا

لأنذلك.المطيرةالأمازونعابةفىالقاطنةالشعوب

يعولواكيالغابةعلىيعتمدوناسس!صانهؤلاءمنالكثيرين

أنفسهم.

الغابة.،المطيرةالاستوائيةالغاباتأيضا:ان!

الجيش.انظر:.معركةتويتوبورغ،غابة

ألمانياغربيجنوبفىجبديةمنطقةالسوداءالغا!

اللونذاتوالراتينجيةالتنوبأشجارغاباتتغطيها

الحجارةمنسهلمنأصشمالياالجزء:يتكونأ!دأ!!ا

قمةوأعلى.الجنوبيالجزءالجرانيتأ!جبا:تغص!!.اشملية

كما06نحوالرايننهرويجريام(.094)فلدبرغهي

منالدانوبنهروينبع.الغابةمنالغربىالجانبعبرتقريبا

ألممانيا.انظر:السوداء،الغابةموقعلمعرفة.المنطقة

منكثيرويقع.المعدنيةبينابيعهاالمنطقةتشتهر

،الشهيرةبادنبادنمدينةفيهابما-الصحيةالمنتجعات

وتغرس.كثيرةأخشاباالغابةوتشج.الينابيعهذهبجوار

وتممحاجرقطعها.يتماالتيتلكمكانجديدةأشجار

السودأء.الغابةمنالجموبيالحزءفىالجرانيت

الوقواقوساعاتالدمىالسوداءأخابةاس!صاد:يصح

كثيرعلىحافظواوقد.الموسيقيةتوالالااشاديو:أجهزة

مسرحاسموداءوالغابة.القديمةأجده!اوتقاعاداتهبممن

الألمانية.الخرافيةوالقصصالاساطيرمنلكثير

أللايخما.أوروبابمأيضا:ان!

(.ا!ولى)الغالاتالغابةانو:.الكربوئيةالغابة

منطقةالمانجروفمستنقعاتأوالمالجرو!غاية

.كيلومتراتعدةعرضهايبلغالمانجروفبأشجارمليئة

تكون.المداريةالشواطئنصفمنأكثرالغابةهذهتغطي

شمجيرأتمجردالمناطقبعضفيالمانجروفأشجار

يتراوحضخمةأشجاراأخرىمناطة!فيتنموبيمما،قصيرة

واالضحلةالمياهفيعادةوتوجد.م4و.03بينارتفاعها

المناطقحمايةعلىالمانجروفغاباتوتعمل.الطهمي

المياهتنقيةعلىتساعدكما،العواصفمنالساحلية

اليابسة.منالمجروفةوالأوساخالعوالقبحجز

والمأوىللغذاءمصدراالمانجروفغاباتوتشكل

ونطاط،العازفالسرطانمثلالحيواناتمنللعديد

تمثلكما.والقردة،المانجروفوثعابين،والبلشون،الطهمي

للببرأتمأوىوبنغلادلقالهندفيالمانجروفغابات

.النادرةالبنغالية
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كماوالوقودالمبانيفيالمانجروفخشبيستخدم

دباغةفيفيستخدمالقلفأما،الأسقففىأوراقهتستعمل

ويستعملفاقعا،أحمرلوناعليهايضفىصاالجلود

فى،واللب(الصناعي)الحريرالرايونصناعةفىالسليلوز

.الورقصناعة

لصائدياقتصاديةأهميةذاتالمانجروفغاباتتعد

فيوالروبيانالأسماكمنالعديديتكاثرحيثالأسماك

هذهداخلبركإنشاءمنالإنسانتمكنوقدالأنهار.

المحار.مثلوالقواقع،والروبيان،الأسماكلتربيةالغابات

كاباتفيالحليبسمكتربيةأمكنإندونيسياففي

.وتايوانالفلبينفىكذلكمهمةأصبحتالتيالمانجروف

مصدراواتخاذهاللقطعالمانجروفغاباتتعرضت

مثلالحبوبومخازنالمبانيفيتستعملالتيللأخشاب

التلوثبفعلمنهاالعديدإتلافتم،ذلكإلىإضافةالأرز.

بورنيوفيصباحولايةفقدتفقد.بالزيتالتلوثوبخاصة

صناعةبفعلالمانجروفغاباتمن%04منأكثرمثلا

فقدباسترالياكوينزلاندجنوبىفيأما.اليابانيةالأخشاب

المنازللبناءالمانجروفغاباتمنعديدةمناطقدمرت

أجل!نالأشجارهذهقطعتإفريقياغربيوفى.والقنوات

بورتوريكوفيالتعدينعنالامتناعأدىبينماالأرز،زراعة

.المانجروفبغاباتجداكبيرةمناطقتغطيةإلى

الأشجارحذوعمنتتكونصخورالمتحجرةالغابئ

البركانىالرمادأو،الأوحالوا،الرمالتحتدفنتالتي

بمروروتحولت،مضتكثيرةأحقابخلالتراكمالذي

المياهجراءمنالتحجرهذاويحدث.حجارةإلىالزمن

الموادهذهتتسربحيث،المذابةالمعدنيةالموادتحملالتي

الأشجار.جذوعإلىوتثفذوالأوحالالرمالخلالمن

الأخشابفيالموجودةالفارغةالخلايابملءتقوموعندها،

وهذا.متصلبةحجريةبنيتهاتصيرأنإلى)المتاكلة(المهترئة

للخشبالأصليةالتفاصيلمنكثيرايوضحالتحجر

ألمجهر.تحتشوهدماإذاخصوصا

صخريةأشحكالفيالمتحجرةالمطمورةالجذوعتعود

أنواعاهذهوتمثل.مختلفةجيولوجيةعصورإلىمتنوعة

معين.زمنيعصرخلالموجودةكانتالتيالأشجارمن

منالعديدفيكثيرةمتحجرةغاباتعلىعثروقد

عثركما.ونيويوركمنهاالغربيةخاصةبمالأمريكيةالولايات

غابتانوهناك،القاهرةخارجالمتحجرةالغاباتإحدىعلى

وبيربككوفلولوورثمنكلفيعليهماعثرصغيرتان

إنجلترا.جنوبي

بالقربتقعالتيتلكقاطبةالمتحجرةالغاباتوأشهر

وتبيئ.المتحدةبالولاياتأريزوناشماليأدامانابلدةمن

متنزهلتكونبسياجأحيطتوقد2.كمأ..مساحتها

الجذوعالافرؤيةويمكن.الوطنىالمتحجرةالغابة

جرفتقدالمياهإنإذ،السطحعلىمبعثرةالمتحجرة

الجذععرضويبلغفيها.دفنتقدكانتالتيالصخور

81بينطولهيتراوحبينما،المتوسطفيالمترحواليالواحد

كثيرةصغيرةأجزاءإلىمنهاكثيرتحطموقدمترا.38و

فييزاللاالجذوعهذهبعضأنغيروهناكهنامبعترة

وقد.باعتدالواقفماهومنهاوليس،الكاملةصورته

ومن.المكانهذاإلىالجذوعهذهنهريفيضانجرف

المنطقةتلكفيحدثقدالفيضانهذايكونأنالمحتمل

فيانجرافهاوأثناءتقريبا.سنةمليون225حواليمنذ

لونأصبحوقدوأوراقها.فروعهاكلاقتلعتالنهرمجرى

هذاإلىويفد.قزحقوسبلونشبيهاالزمنبتطاولمعظمها

المن!.هذالمشاهدةالزوأرمنكثيرالمتنزه

منها-جرفتالتىالغاباتفي-الجذوعهذهكانت

أشجارفصيلةإلىينتميالصنوبرأشجارمنلنوعسيقانا

منمعظمهافيفتتكوناليومأما.نورفوكجزيرةصنوبر

الصفراءالوانهاأماالسليكا.منضربانوهماوالأوبالالمرو

نقاءعدمإلىفتعزىوالسوداء،والأرجوانيةوالحمراء

والمنجنيز.الحديدأكسيدي

)العابات(.الناتانظر:.الئفضيةالغابة

.(-م1491،هـ-ا036)حامدالغابد،

ولدالنيجر.منوسياسيواقتصاديإداريالغابدحامد

فيوالمتوسطالابتدائيتعليمهتلقىالنيجر(.)فيبتانون

عامحصلالجزائر.فيتلقاهفقدالثانويتعليمهأماالنيجر،

فيأبيدجانجامعةمنالحقوقليسانسعلىأم969

العامةللإدارةالدوليالمعهددبلوموعلى،العاجساحل

جامعةمنالدكتوراهوعلىام،079عامبباريس

رسالتهموضوعوكانأم889عامبفرنساالسوربون

.وافاقمشاكل:الإسلاميةالبنوك

وخارجها،دولتهفىالقياديةالمناصبمنالعديدتقلد

فيوزاراتعدةتولىفقد

!:ء/بر*!س9791منالفترةفيالنيجر

3!!ئ!نر-لا،رئاسةثمأم،839-

رو!يربم4-حءص!3!-8391عاميبينالوزراء

3؟/"عاماأمينااختير.م8891

3!ع/،7!عمنذالإسلاميالمؤتمرلمنظمة

لا?؟!!كلكا!ح33يميلأحتىأم989ينايرأول

لمنصبرشح.أم69!

،المتحدةللأمالعامالأمين

الغابدحامدفازعنانكوفيأنإلا
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للإسلامكثيرةخدماتله.أم699عامبالمنصب

أساتالجاب!تأضعاونواالتضاصتتنميةمنها:والمسلم!ت

وبدله،الإسلاميةأ،قليات1حقوقعنأصدفاعوا،الإسلامية

الإسلامية،الدوللينالنزاعاتفيالحقلإحقاتالجهد

الإسلاميةالدولمساعدةعلىالغنيةأصدولاحثهعنفضلا

دع!افيهاقترحالإسلاميةالبنوكبعنوان!تاباألف.الفقيرة

الإسلامية.البلدانمساعدةفيالبنوكهذهدور

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيص!!الملكجائزةحاز

النيجر.بمالإسلاميةالمنظماتانظر:.ام296هـ،أ214

لأعة(.أم-729،أهـ-)293شعاعغادة

ممباقاتواصسباعىامسالقةفىتفوقتسوريةقوىألعاب

أههاصتلقب!تل!-حمعت.واشميوالوثبوالحواحزأحدوا

أسباعى،امسابقةفىالقوىألعاببطولاتفيالألقاب

اللأوليمبىأطقباو،أم599عامفيالعالمياللقبوهما:

بالمركزلفوزهاالذهبيةالميداليةأحرزت.أم699عامفيم

078.6مقدارهرقمامسجلةالسباعيمعسابقةفيالاول

أقيمتالتيوالعشرينالسادسةالأوليمبيةالدورةفينقطة

المركزواحتلتبأمريكا.أتلانتامدينةفيأم699عام

مأ699لعامالسباعيمسابقةفيالعالمفيالأول

لذلكحطمتو429،6مقدارهقياسيارقمابتسجيلها

حققترداسمها.أصب!!أ!ذيااسمباعيفيالاسيويالرقم

فىفسجلت؟جديدةعربيةأرقامثلاثةأم699عامفي

فىوسجلت،نقصةأ429.6مقدارهرقماالسباعيمسابقة

فيوسسجلتمتر،871.مقدارهرقفاالعاليالوثبمسابقة

كمامتر.77.6مقدارهرقماالطويلالوثبمسابقة

فسجلت،جديدةسوريةأرقامثلاثةنفسهالعامفيسجلت

مقدارهزمناحواجزأم..لمسافةالجريمسباقفى

الحديديةالكرةرمىمسابقةفيوسجلت،ثانية72.13

رميمسابقةفيوسجلتأمتر،59.5مقدارهامسافة

الأولبالمركزوفازتمتر،55،دا.مقدارهامسافةالرمح

نقطة42906مقدارهرقمامسجلةالسباعيمسابقةفي

مأ699عامأقي!تالتيأغوىالالعابالدوليةالبطولةفي

ب!تمنالخامسالترتيبوأحرزتالنمسا.فيبجوتزيش

فيأم699لعامالقوىألعابفيالعالمبطلاتأفض!!

"والميدانالمضمارمسابقات"أخبارمحلةاممتفتاء

.القوىلألعابالدوليالاتحاديصدرهاالتيالمتحصصة

كم04نحوبعدعلىمحردةقريةفيشعاعغادةولدت

سم(أ)82القامةطويلةولأنهاسوريا.وسطحماةمدينةمن

دوليةمبارياتفيوشاركتاسملةكرةأولأمارم!تفقد

ألعابمسابقاتشتىكذلكشمعاعغادةوزاولت،عدة

السباعية.للمسابقةدلكبعدتفرغتول!ضهاالقوى

عندماأم399عامفىعالميايلمعشعاعغادةنجمبدأ

عشرةالثانيةالمتوسطأبحراأ!ابأدوردفيأولأشاركت

أحرزتحيثفرنسا،فىداجوكاببمدينةأقيمتا!

السباعيةالمسابقةفىالثانيبالمركزلفوزهاالفضيةالميدالية

البطولةفيثم،نقطة6)681مقدارهرقمامسجلة

الميداليةأحرزتحيثماليزيا،فيأقيمتالتىالآسيوية

026.6مقدارهرقفامسجلةالاولبالمركزلفوزهاالذهبية

فيالأولبالمركزلفوزهاالذهبيةأجةالميداوأحرزت.نقطة

عشرةالثانيةالاسيويةالألعابدورةفىالسباعيةالمسابقة

مسجلة،باليابانهيروشيمابمدينةام499عامأقيمتا!

بطلةشعاعغادةوتوجت.نقطة0366مقدارهرقما

فىأم599عامصيففيأصسباعيامسابقةفيأ*أصلعا

فيجوتبورجبمدينةاقيمتالتيأغوىاالألعابأسال!االصوأ،

مقدارهرقماوتسجيلهاالأولبالمركزلفوزهاالسويد

هوحققتهاالتيالأرقاأقمةكانتم.نقطة.6516

التيالقوىلالعابالدوليةالبطولةفىنقطة6لأ429

النمسا.فيبجوتزي!شأم699عامأقيمت

تمنحهالذيالعربيةالبطلةلقبشسعاعغادةأحرزت

العربيالاتحاديصدرهاالتيالعربيالبطلمجلةسنويا

مأ699عامفيومرةأم499عامفيمرةبمالقوىلألعاب

السنويالعالميالترتيبوفي.أ!ثبوأأسسباعىاطسابقتي

الحاديالمركزشعاعغادةحققتأغوىاأ!اباأطرعبى

المسجلنقطة6)925لرقمهاأم399عامفىأ!شرينشا

مأ499عامفيعشرالثانيوالمركز،اسمباعيةالمسابقةفي

عامفيالأولالمركزثم،نقطة361.6المسجللرقمها

بهاأشحادت.نقطة429،6المسجللرقمهاأم9!6

كأفضل.سي()أم.بىوإذاعةالسعوديةالرياضيةصحيفة

منظمةكرمتهاكماام،691وام599عاميفيلاعبة

عامخلالمبدعاتلاعباتعشرأفضلضمناليونسكو

الاتحادأيضاوكرمهافرنسا.فيباريسبمدينةأم699

للمسابقةالذهبيةبالميداليةلفوزهاالقوىلألعابالعربى

.ام699لعامالأوليمبيةأتلانتادورةفىالسباعية

والصغيرةالكبيرةالأشجارمنأنواعأحدةاسمالغار

وأالغارويسمى.الخضرةدائمةاشمحيةال!وراتذات

المتوسط.الأبيضالبحرمنطقةفيومنشؤهالرند،

الطبخ.فيالمجففةأوراقهوتستحدم

ويزرعاسيا.شرقيفيالأصليموطنه.ا!لنقطالغار

علىقدرةذاتالصقيلةأوراقهلأن،المدنمناطقفي

التلوت.تحمل

دائمةمسننةأوراقهالكرنأ.)إكليلالكرزيالغار

نأكما.الأسفلفىالخضرةوباهتةالأعلىفيالخضرة



33رنيتلغاا

الغارأشجار

لصنعمنامسبوهو.منتصبةبيضاءمزهرةأغصانه

السيا!.

القرفة.الكافور؟الأفوكادو؟أيضا:انظر

محمد)هجرته(؟الصديقبكرأبوانظر:.تورغار

)غارالمكرمةمكة(،المدينةإدى)الهجرةوسلمعليهاللهصلى

)خروجه(.النبويةالهجرةثور(،

فىبرياينموالخضرةدائمشجيرينباتالجبليالغار

أمتار.3أو،5مابينارتفاعهويبلغ،الشماليةأمريكاشرقي

ولنباتأمتار.9الأنواعهذهمنالأشجارارتفاعويبلغ

بعضالأزهارتحملوقدبيضاء،أوورديةازهارالجبليالغار

تميللامعةمدببةأوراقذاتوهى.الأرجوانيةالعلامات

داكن.أخضرولونها،الا!شطالةإلى

الجبليالغارعلىويطلق.سامةوثمارهالنباتوأوراق

الطيعية.المناظرتنسيقفىويستخدمكالمياالمسمأيضا

عملىمحمد(،تاريخية)نبدةالإسلامانظر:حراء.غار

حراء(.)غارالمكرمةمكة)مبعثه(،وسلمعليهالله

أمريكافيتنموالرائحةزكيةشجيرةالشمعيالغار

(،عطري)نباتالشمعيةالاسيلنبتةوتنتمي،الشمالية

والصيفالشتاءدىالشكل

فيتنموشجيرةالشمعيالغار

أمريكادترقيالمساحليةالمناطق

بالشمعمغطاةوثمرتهاالشمالية

صسعفييستحدمالذي

.الشموع

سكوتيا،نوفامنالساحليةالمناطقفيرئيسيةبصفةوتنمو

ويغطي.المتحدةالولاياتفيالشماليةكاروليناإلىبكندا

صناعةفييستخدمالرائحةزكيأخضرشمعثمارها

تنموأخرىشحجرةعلىالشمعيالغاراسمويطلق.الشمع

ويستخدمونهاأوراقهاالمصنعونويغليالأنديز.غربيفي

التجميل.ومستحضراتالمسكرالرمشرابصناعةفي

كاليفورنيافيتنموالتىالشمعيالغاروشجرة

أيضاتستخدمالشمعيةالآسنبتةبالمممأيضاوالمعروفة

الدافئ.الطقسفيالرمليةالتربةفيللزينةكنباتات

الثانيةالعالميةالحربفىأطلقاسمالجويةالغارة

بريطانياإجبارالألمانمحاولاتعلىام(9-45أ)939

الرئيسية.البريطانيةالمدنعلىالقنابلبإلقاءالتسليمعلى

سنةسبتمبرمنالسابعفيالجويةالغاراتبدأت

غارةوتبعتهالندنعلىنهاراثقيلةجويةبغارةام049

أكتوبر.منالخامسحتىالنهاريةالغاراتواستمرت،ليلية

إلىسبتمبرمنالسابعمنلندنعلىالغاراتواستمرت

منعشرالرأبعفيطائرأتهمالألمانوجهنوفمبر.منالثاني

وبعدالبلاد.منالأوسطالغربفيكوفنتريإلىنوفمبر

الصناعية،والمناطق،لندنبقصف،هجماتهمتنوعتذلك

01يومفيلندنعلىكبيرةغارةاخروكانت.والموانئ

مجلسمبنىمنالداخليالجزءأتلفحيثام419مايو

وامرأةرجل!43...علىيزيدماتوفيوقد.العموم

وأالغاراتجراءمنبريطانياأنحاءجميعفىوطفل

أثناءها.حدثتالتىالأضرار

أنواعستةله،الصلبةاللامعةالمعادنمننوعالغارديت

بيروب،،جروسيولارايت،ايتأندراد،اينالماند:رئيسية

ثانيمنالغارنيتيتكون.يوفاروفايتو،سبسارتايت

والكالسيومكالألومنيومأخرىوعناصرالسليكونأكسيد

الأحمربينألوانهوتتراوحوالمنجنيز.والمغنسيوموالحديد

والأخضر.الأصفردرجاتمنوالعديدوالأسودوالبني

المتحولة.الصخورفىرئيسيبشكلالغارنيتويوجد

صناعةفىالغارنيتبلوراتبعضتستخدم

وهو،القانىالأحمراللونذوالغارنيتويباع.المجوهرات

في،النفيسةشبهالكريمةالأحجارأنوأعأشهرأحد

معظمويستخدممقلد.أحمرياقوتشكلعلىالغالب

والتلميع.للصقلكاشطةمادةالأخرىالغارني!أنواع

شبهالأنواعأما.العالمجمئأنحاءفىالغارنيتويتوافر

وروسياأوروباوسطالرئيسيةفمصادرهاالنفيسة

إفريقيا.وجنوب

.لياقوتا،المتحولالمخر:أيضانظرا
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أحدفيالتروستقويةلىيستحدمالذيللعارحارثقلىمرهايظهر.مهحصيرة!صمياتاستهلاكإلىيؤديالطبيعىللغازالمناعىالاستخدام

.السيارات!صالع

الغاز

نحرقأنناوالواقعدلوقود.الطبيعيةالمواردأهمأحدالغار

نأكما،الالاتلإدارةاللازمةوالطاقةبالحرارةليمدناالغاز

فيالموجودةالكيميائيةالموادتستخدمالكيميائيةالصناعات

والبلاستيكوالأدويةأصناعيةاالمنظفاتلتصنيعالغاز

.الأخرىالمنشجاتمنوالعديد

صورةوالبخار،الهواءمثلمثله،الغازيالوقوديعتبر

الفراعمنثابتاحيزايشغللالأنهذلكبمالمادةمنغازية

المعلوماتصتولمزيد.الصلبةوالموادالسوائلتفعلمثلما

الغاز.انظر:،المادةأش!!المنشكلالاعتبارهبالغازالخاصة

يستخدمهحيثفوائد،عدةلهوقودا،بوصفهوالغاز،

وحرقوجباتهموطبخمنازلهملتدفئةالناسمنالملايين

الهواء.وتبريدالملابسوتجفيفالماءوتسخيننفاياتهم

واحسششفياتوالمطاعمالفنادقفىالغازويستخدم

المبانيوتدفئةللطبخالمؤسسماتمنالعديدوفيوالمدارس

وينئكنالبخار.وتوليدالهواءوتكييفالماءوتسخين

الهواء.ملوثاتمنقليلةكميةحرقهعندالغاز،

لتصنيعخاممادةالغازامحتخدامعنوفضلا

تتفاوتحيث،الصناعةفيالعشخداماتهتتعدد،المنتجات

مقدممخارلطتقويةإلى،الدجاجريشإحراقمن

الفضائية.المركبات

الغازويستخدم.ومصنعطبيعيالغازمننوعانوهناك

أنالعلماءمعظمويعتقد.العالمفيأعلىبنسبةالطبيعي

مئاتعبرالأرضسطحتحتتكونقدالطبيعيالغاز

الغازكونتالتيالطبيعيةالقوىوأن،السنينمنالملايين

الطبيعيالغازيوجد،لذلك.النفطكونتالتىنفسهاهي

وتستخدم.منهاقريباأوالنفطجةاشواسبمعأخالبافى

الوقود.منالنوعينلكلاوالحفرالاست!سشافطرقنفس

وأالحجريالفحممنأساساإنتاجهيتمالمصنعالغازلكن

الغازويعتبر.الكيميائيةوالعملياتالحرارةباستخدامالنفط

فييستخدمولهذا،الطيعيالغازمنكلفةأكثرالمصنع

الوقودمنكبيرةكمياتفيهاتوجدلاالتيالمناطق

الطبيعى.

للغازالأولالمنتجانهيارهقبلاسموفييتيالاتحادوكان

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكليليه،العالمفيالطيعى

وحتى.التواليعلى،المتحدةوالمملكةوهولنداوكندا

الغازمنالكبيرةالكمياتتكنلمالعشرينالقرنستينيات
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أدىوقد.الأوروبيةالأقطارمعظمفيمتيسراأمراالطيعي

التوسعسرعةإلى،الكشفحديثةالغازحقولفىالتطوير

وقد.الستينياتخلالالأوروبيالطبيعيالغازصناعةفى

الاتحادفيخصوصا،ملحوظبشكلالتوسعازدأد

تم،أم669عاموفيهولندا.وفي)سابفا(السوفييتى

ألاتحادفىالعالممستوىعلىغازحقلأكبراكتشاف

إنتاجفيالمتحدةالمملكةبدأتكما)سابقا(.السوفييتي

وجدتالتيالترسباتمنالطيعيالغازمنأكبركميات

غطىوقد.الستينياتأواسطفيالشمالبحرقاعتحت

المملكةفيالكليةالطاقةاحتياجاتربعحوالىالغاز

.التسعينياتأوائلفيالمتحدة

إنتاج-ا:رئيسيةأنشطةثلاثةمنالغازصناعةتتكون

نقل2-الغاز.تصنيعأو،الطبيعيللغازآباربحفرالغاز

الأسواقمناطقإلىالاحوالمعظمفيبالأنابيبالغاز

المستهلكين.علىالغازتوزيع3-.الكبيرة

مهاراتإلىالغازتصنيعخطوأتمنخطوةكلتحتاج

الأنشطةبأداءالشركاتبعضوتقوم.خاصةوأجهزة

فقط.منهاواحدةمعتتعاملالشركاتمعظمولكن،الثلاثة

ثم،المتحدةالولاياتفىالطيعيالغازصناعةبدأت

القرنعشرينياتأواخرفيالسريعالتوسبعفيأخذت

نقلعلىالقادرةالمحسنةالأنابيبتطويربعد،العشرين

للتطورونتيجة.اقتصاديةبطرقطويلةلمسافاتالغاز

الستينياتخلالأوروبافيالغازصناعةفيالسريع

الطبيعي،الغازاستعمالزيادةوبسبب،والسبعينيات

المصنع،الغازلاستخدامالمصممةالمنزليةالأجهزةعدلت

نطاقعلىالتوزيعبعمليةتقومالتىالشبكاتعدلتكما

ونيوزيلنداأستراليافىالطبيعيالغازالمشثماربدأوقد.واسع

المدنمعظمإمداديتمالحاضر،الوقتوفي.الستينياتفي

الأنابيب.بخطوط

الغازاستخدامات

والتدفئةالطهيفىيستخدموقودالغازأنالمعروفمن

منالعديدفيالصناعياستخدامهولكن.المنازلفى

وتستهلك.المنازلفياستهلاكهيتممايفوقالبلدان

ما،المثالسبيلعلىوكندا،المتحدةالولاياتفيالصناعة

فىيستهلكماأنحينفي،المحروقالغازثلثيقارب

المكاتبفيالباقيويستخدم.فقطالربعيبلغالمنازل

المستهلكين.ملايينبيوتعلىالعازتوزعالغازخدمةخطوط

حديث.حىإلىالحطوطمدعمليةهناوتظهر

المصانع

المستخد

الكيميائيةالمركباتلإنتاجالطيعىالغازتستخدمالبتروكيمائية

.الأخرىوالمنتجاتوالبلاستيك()الدهاناتالبوياتتصميعفيمة
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الأعمالوأماكنوالمدارسوالدكاكينوالمطاعموالفنادق

.والمؤسساتالأخرى

منالعديدإليهاتحتاجالتىالكليةالطاقةربمنحوالغازيوفر

المملكةمثل،الطبيعىللغازمصادرتمتلكالتىالصناعيةالدوأ!

الطبيعىالغاراستخدامهـيزداد.المتحدةوالولاياتالمتحدة

منوالكتيرالحصوص!.وجهعلىهولندافىالكهرباءلتوليد

لاأو،الطبيعىأخازامنمترسبااحتياطياتملكلاقدالبلدان

الدولهذهفإنولذلك.ونقلهلإنتاجهاللازمةالأنظمةتمتلك

المصنع.الغازمنمعظمهالغازمنصغيرةكمياتتستهلك

منكبيرةكمياتهناكتكونعندما.المنازلفيالغاز

بسببانتشاراالأكثرالطبخوقوديعتبرفإنه،الطبيعيالغاز

يوفروهوالوقود.منالأخرىالأنواععلىقياساكلفتهقلة

فيهاالتحكمسهولةمعالمطلوبةالحرأرةالمنازللأرباب

فورية.بطريقةوإطفائهاآليةبطريقة

الغازالمنازلفىالمستهل!ص!تمناصعديداويستخدم

الخلفاتوحرتالماءوتسخينمنازأ!متدفئةفى

ويسخنالهواء.مكيفاتوتشغيلالملابسوتجفيف

يمتلككمابالغاز،السباحةأحواضالناسمنالعديد

بالغازتضاءالتيالخارجيةالزينةمصابيحمنهمالعديد

الغازشواياتعلىآخرونويطهومنازلهما.حول

مساكنهم.خارج

منازلفىيقيمونالذينالناسمنالعديدويستخدم

فيأوالريفيةالمناطقفييعيشونالذينأواسكأو،متنقلة

للطهيالغازالغاز،خطوطعنأجعيدةاالأخرىالأماكن

يعرفوهو.المسالالنفطغازباستخداموذلك،والتسخين

المعبأ.الغازأوالبيوتانأوالبروبانأوالمسالالنفطباسما

الغازفيالموجودةالمركباتبعضمنالمسالالغازوينتج

والتي،النفطفىالغازيةالمركباتبعضمنأوالطبيعى

الضغطتأثيرتحتبوضعهاالسائلةالحالةإلىتتحول

الأصلي،الغازمنبكثيرأصغرفراغااسمائ!!ويشغل.احالىا

وعند.صغيرةمضغوطةأوعيةفيبسهولةنقلهيمكنكما

مرةالسائلالجويالهواءضغطيعيدالوقود،استخدام

الكليةالطاقةنظام

الطبيعىللغاز

للمدارساللارمةالقدرةاحتياحاتتلبيةسالمظامهدايتمكنللغاز.ال!طيةالطقةلظميعملكيصالمتمكلئظهر

الكهرباء.لينتجمولداتوربيمايديرفهو.أصلطاقةخارحيامصدرافقطالغارباستخدامالأحرىالمبانىأووالمصالع

والتريد.التسح!!فيالتورليرمنالحرارةوتممثتغحل
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النفطغازالأوروبيةالدولبعضوتستخدمغاز.إلىأخرى

.للسياراتوقوداالمسال

على.الاسمتخداماتمنالعديدله.الصناعةفىالغاز

الغازحرارةأوالغازلهبالشركاتتستخدم،المثالسبيل

.الأخرىوالموادالفلزاتوتشكيلوقطحتغليففي

المركباتمخاريطمقدمتقويةفيالغازحرارةوتستخدم

عنالناتجةالمكثفةالحرارةمنتحترقلكيلاالفضائية

منالزغبلإزالةالغازلهبويستخدم.الجويالاحتكاك

العملياتمنالعديدالغازويؤدي.الخمليةالأقمشة

الطوبمعالجةأوتصنيعفييستخدمحيث،الصناعية

والحديد،والأغذيةوالزجاجوالخزفوالإسمنتوالبلاط

حصرلاأخرىومنتجاتوالمنسوجاتوالورقوالفولاذ،

فيالغازلاستعمالبالغةأهميةالصناعةعلماءويجدلها.

.جديدةعملياتأوبتطويرالخاصةالأبحاث

فيالغازاستخدامبينالأساسيالاختلافويكمن

الأعمالفياممتخدامهوبينبالمنازلالطهيأعمال

والفطائرفالكعك.المستعملةالحرارةدرجةفي،الصناعية

حرارةدرجةإلىطهيهايحتاج،المثالسبيلعلىواللحوم

الصناعيةالأعمالولكن.م26و.م051بينتترأوح

فيكمام،ء17بينفيهاالمطلوبةالحرارةدرجةتتراوح

الفولاذصناعةفي،مأو006وحواليالسياراتدهان

.الأخرىالفلزاتومعالجات

متكاملةأنظمةالمصانعمنمتزأيدةأعدادتستخدم

احتياجاتهابكللإمدادهاوذلكالغازعنالناتجةللطاقة

المصدرالأنظمةهذهمثلفيالغازويعتبر.الطاقةمن

التوربيناتإمدادمثلا،يجري.للطاقةالوحيدالخارجي

الكهرباء.تنتجالتيالمولداتلإدارةبالقدرةوالالات

للتسخينوالالاتالتوربيناتمنالمنبعثةالحرارةوتستعمل

والتبريد.

مصدراالغازسخاناتالصناعةتستعملكذلك

الحمراءتحتالأشعةوتسخن9.الحمرأتحتللأشعة

منالنوعيةولهذهالهواء.دونفقطعليهاالمسلطةالأجسام

فيللتدفئةتستعملإذ،خاصةاستعمالاتالسخانات

انظر:تدفئتها.يصعبالتيالمبانيأوالكبيرةالمستودعات

الحمراء.تحتالأشعة

مهمامصدراالطبيعيالغازيعتبرالغاز.منتجات

وأالطبيعيالغازمنالمصنعة)الكيميائياتللبتروكيميائيات

تصنيعفيبناءوحداتالبتروكيميائياتوتستخدم(.النفط

الصناعيةالمنظفاتتتضمنالتيالمنتجاتمنالعديد

والمطاط)الدهانات(والبوياتوالأسمدةوالأدوية

والمنسوجاتوالبوليستروالنيلونالصناعيوالصوف

.الأخرىالصناعية

مركباتمنالعديدعلىالبتروكيميائياتإنتاجيعتمد

.الخاموالزيتالغازفيالموجودةوالكربونالهيدروجين

وهذه.والبروبانوالإيثانالميثانالمركباتهذهوتتضمن

كمابمفردهاواستخدامهاالخامالمادةعنفصلهايمكنالمواد

لامركباتلإنتاجتركيبهاوإعادةمكوناتهافصليمكن

معأجزاؤهاأوالمركباتوتمزجأصلا.الخامالغازفيتوجد

والأدويةالصناعيةالمنظفاتلتصنيعالأخرىالكيميائيات

.الأخرىالمنتجاتوكذلك

فيالموجودةالمركباتجميعإلىحاجةهناكوليمست

فصل،عادةيتمفمتلا،.الحرأرةلإنتاجالطيعىالغاز

المركباتجموعة-الطبيعىالغازسوائلتسمىمنتجات

لتصبح-والبيوتانوالبروبانالإيثانتتضمنالتيالكيميائية

الأنابيب.خطوطداخلالغازد!قبلسوائلصعورةفي

الطبيعيالغازسوائلمصانعمنالعديدويعمل

لأهميةوذلكالغازحقولمنبالقربوالبتروكيميائيات

الغاز،كيمياءعنالمعلوماتمنوللمزيدالإمداد.مصادر

أيضا:انظر.المقالةهذهفيللغازالكيميائيةالقصةأنظر:

.البتروكيميائياتالغازبم

المستهلكإلىالبئرمن

والحجرالجيريالحجرثقوبفيالطبيعيالغازيوجد

المليئةالمساميةالأخرىالصخورفييوجدكماالرملي

الممساميغيرالصخرمنقبةوتتكون.الصغيرةبالثقوب

يمكنولاالغاز.محتجزةللغازالحاملالصخرفوقكسقف

الصخرخلالفجوةالبئرمنقبيفتحمالمالإفلاتللغاز

الحاجز.السقفويكسرالأرضسطحيزحفأوالصلب

فيهذائباأوالزيتتجمعاتفوقغالباالطيعيالغازويوجد

الطبيعية.القوىنفستحتتكونالوقودينكلالأن

منقدرأكبرالحديثةالطرقأنتجتالغاز.استكشاف

تلكوأظهرت.التاريخفيالطبيعيالغازمنالعالميالإنتاج

نأيمكنالتيالأرضيةالتكويناتوجودأماكنالطرق

الحقيقىالوجودعلىتدلأنيمكنهالاأنهمعالغاز،تحوي

المناطقلاكتشافالأكيدةالطريقةالبئرحفرويبقىللغاز.

الغاز.تجمعاتعلىتحتويالتي

الغازاكتشافتمالتيالمناطقوهي،المثبتةالمناطقوفي

تمالتيالجديدةالابارمن75%حوالىأننجدفيها،النفطأو

غيرالمناطقفيالحفرويسمىالوقودين.أحدتنتجحفرها

الجزافيالتنقيبللغازمنتجةمراكزبانهاالمعروفة

المنقبينأحداعتقدماإذأجزافيةبئرحفرويتم)العشوائي(.

الابارعنبعيدةمناطقفييوجدأنيمكنالزيتأوالغازبأن

الغازبعضالاستكشافيةالابارمن%أ.نحووتنتج.المنتجة

الوقودإنتاجفيتفشلالابارتلكمنالعديدولكن،الزيتأو
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فيالحفرفيالمنقبونويستمرحفرها.أيفتكالتغطةالكافي

حقوقمنبحزءلاحتفاظهمبالإنتاجالمعروفةغيرالمناطق

تغطيةناجحةجزافية!ويمكنا!خشافها.تمالتيالترسبات

أصاجحة.اغيرالابارمنالعديدتكلفة

فيالمنقبونيعتمدبإنتاحهاالمعروفةغيرالمناطقوفى

الأرضعلماءبهايقومدراساتعلىالغازأمستكشاف

هذهوتتضمن.الجيوفيزيائيينأوبالجيولوجيينالمعروفون

.وقياساتحفريةوتسجيلاتخرائطالدراسات

خريطةالاحتماليالموقعاختياربعدالجيولوجييدرس

تم!سرالأرضر.سط!وتحتفوتأطعالماعنتفصميلية

الأرضراسطحتحتتحويناتتحديدمنالجيولوجىالخريطة

:إضافة.واشيتأخازا!ماترايم!شحيتالمكامنتدعى

صخروجودإم!سانتحديدالجيوأ!جيونيحاول،ذلكإلى

منالنوعيةهذهوتمتلك.الأرضتحتالغازأوللزيتخازن

منالمرورللغازيمكنمسامماتأوصغيرةثقوباالصخور

الصخورأوالمحابسعنالمعلوماتمنولمزيد.خلالها

لنفط.ا:انظر،الخازنة

تمثلالتيالبئرسجلاتدراسةللجيولوجيينويم!ش

اشبئر.حفرأثناءالمتراصةالصخريةللتكويناتتسجيلات

(مسام)وجودا!لساميةمثلخواصالبئرسجلاتوتحدد

ص!الحيوكوجيوديتم!--و.الموائعمنالصخورومحتوى

إلىمنطقةمنتغيرهاعدمأوالصحورتغيركيفيةتحديد

البئر.سجلاتبمقارنةأخرى

تعرفاستكشافتقميةعادةالجيوفيزيائيونويستخدم

والطريقة.الانعكاستسجيلأوالانعكاسبسيزمولوجيا

مثلا،كانفجار،عالصوتيطلقأنهيذلكفيالمتبعة

موجاتوتنتقل.مباشرةتحتهاأوالأرضسطحفوق

السطحإلىمخعكسةوترتدالأرضداخ!!المتولدةالصوت

،هزازةشاحنةاستخدامويمحنالصخر.طبقاتبوساطة

موجاتلإنتاج)رطامة(،رطاميةشاحنةأيضاوتدعى

الشاحنةوتمتلك.بالس!صانالمأهولةالمناطقفيصوتية

لصورةالأرضتضربكبيرةهزازةوسادةالرطامية

الساحليةالمناطة!شيالصوتيةالموجاتوتنتج.متكررة

نبضعةأوالمضغوطالهواءمنشحنةبإرسالالمغمورة

الماء.إلىسفيمةمنإلكترونية

!فاتيالأرص!السماعاتمنمجموعةوتلتقط

نمطويسجل.المنعكسةالصوتيةالموجاتالصوتمكبرات

.الزلازلمرسمةيسمىجهازعلىالصوتيةالموجات

فيالصوتيةالموجاتوتتغير.الزلازلمصسمةان!:

علىصيمماصضرمنتنعكسعندما(لارتفاع)الاتساعا

مرسمةسجلعلىمتناسقةغيرتبدوالتغيراتوهذهغاز.

الساطعة.النقطاسمعليهاويطلق،الزلازل

نفسالغاز،عنأصلبحثالحفر،شضمنالغاز.إنتاج

الحفرويعتبر.اشيتعنأطحفرالمستخدمةالطرق

فيثقبعملتشبهوهي.المأدوفةالطرقأشهرالدورانى

طريقةتستخدمكماالنجار.مثقابلاستخدامخشبة

فيسطحيةثقوبلعملىالمطرقىالحفروهيأخصى،

خشبةفيثقبلعملمشابهةوهي.الرخوةالصخور

عنتفصيليةلمعلوماتومسمار.مطرقةبوساطةبالضغط

والزيت،الغازمنكلإنتاجفيالأخرىاوالعملياتالحفر

.لبترولا:نظرا

الولاياتفىاليابسةعلىبئرحفرت!طفةمتوسطيبلغ

ويمكن.أمريكيدولار005لأ...منيقربمااطتحدة

عدةالتكلفةهذهيساويماأعميقةاا!لآلارت!طفأن

أوكلاهومافيالابارأغلىإحدىحفرتقدر.مرات

يزيدماعمقهابينحيث،أم729عام(المتحدة)الولايات

دولارملايينخمسةعلىيزيدماوكلفت،م0019على

منكمايجدوالمالحفارينأنمنالرغماوعلى.أمريكي

فيالطيعيالغازوجودأثبتوافقد،يتوقعونكانواكماالغاز

الأرض.اسطحتحتعميقةطبقة

إلىيصلبعمقالماءفيالمغمورةأرالبحريةالابارتحفر

الخلئنيومعواحلأسشمالالحرمياهوتعدا.004.2

لدأوقدإنتاجا.المغمورةالمناطقأغىصاهتحدةأ!!لأياتا

غربيبشمالالقاريالجرففيالمعمورةأ!ازاحقولتصوير

،العادةوفي.العشرينالقرنسبعينياتاحرأوىأجاأسترا

منإنتاجاأكثرالمغمورةاسحاحليةالمناطقفيالحفريحون

والزيتالغازكميةلأنوذلك،اليابسةالمناطة!فيالحفر

تكلفةولكنأقل،البحرسطعتحطمنالانحمىالمأخوذ

إلىالبسيطالحفرمنفبدلأأكثر.المغمورةالمناطقشيالحفر

منللعملالمغمورةالمناطقحفارويضمو،اليابسةفيأسفل

النفط.انظر:.ثابتةمنصةأوالمتنقلالحفرلرجأوالحفرسفينة

تحريرفيالخوويالتفحيرا!شخدمأم،679عاموفي

الحكومةبينالتعاونمشروعفيمرةلأولالطبيعيالغاز

جهازفجرفقد.الخاصأ!ناعىاوالقطاعالأمريكية

مادةمنمتريطن003.26قوتهتعادلح!!هيدر

الأرضس!تحتام،092عمة!تحت.تي.إن.التي

المتحدةبالولاياتنيومكسيكوولايةغرليبشمال

فىالمحتجزةالغازتجمعاتفئالانفجاروقد.الأمريكية

واستخدم.الطيعيالحفرعلىاستعصتصخريةتكوينات

ولايةغربيشمالفيالطبيعيالغازلتحريرالنوويالتفجير

9691عامىالأمريكيةالمتحدةبالولاياتكولورادو

.أم739و

الغازومعالجةتنظيفيجبالغاز.وتوزيعنقل

تسمىأنابيبالغازوتحملالبئر.منالمتدفقالخامالطبيعي
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تزالحيثالاستخلامىوحدةإلىالبئرمنالتجميعخط

إلىالغازويؤخذوغيرها.والماءوالكبريتالغبار:الشوائب

والموادوالبروبانالبيوتانلإزالةالقريبةالمعالجةمصانع

الطيعيالغازويدفعالوقود.فيلهايحتاجلاالتىالأخرى

الأرضسطحتحتطويلةنقلخطوطفيذلكبعدالمعالج

.مسارهفيالواقعةالمجتمعاتإلىتحمله

نحويبلغعالضغطتحتأنابيبخلالالغازنقليتم

نتيجةالمسارطولعلىالضغطويقل2.سملكلكجم07

عندماأيضاينقصأنهكما.الأنبوبجدرانمعللاحتكاك

الفغطمحطاتلكنالغاز.استهلاكفيالمجتمعاتتبدأ

إلىالغازوتدفعمعدلهإلىالضغطتعيدالخططولعلى

تشغيلمحطاتالخطوطمنالعديدوتمتلك.غايةأقصى

الختلفةالاحتياجاتلتلبيةالضغطخفضأولزيادةذاتي

فيكم25بنحوالأنابيبعبرالغازوينتقل.للمجتمعات

البئرمنالغازضخيستغرقأنويمكنغالبا.الساعة

محطهإلىيصلأنقبلأيامعدةالأنابيبخلالوانسيابه

المحلي.التوزيعسوقفيالنهائية

استخدامطريقعنأوالأقدامعلىسيراالخبراء،ويقوم

تحددأنشأنهامنوالتياللازمةبالاختبارات،الطائرات

سبيلعلىالخبراء،ويتأكد.بالأنابيبالضارةالظروف

الذيالتراببأن،الكثيفةوالأمطارالفيضاناتبعد،المثال

الأجهزةأنجانبإلىوذلك.أزيلقدالأنابيبيغطي

يأحدوثعلىبالتنبيهذاتياتقومالخططولعلىالمركبة

.أخرىأخطاءأيعنأوللغازتسرب

منالمباعالوقودبحملالخدماتخطوطوتقوم

والمطاعموالمصانعالمنازلإلىالغارخدماتشركات

الخدماتشمركاتوتضيف.الأخرىوالمبانيوالفنادق

الطيعيالغازلأن،نفاذةرائحةذاتكيميائيةمادةللغاز

التسرباكتشاففيهذاويساعد.لهرائحةلاالنقى

.أخطارهودرءالغازي

منيقربماالمتحدةالولاياتوتمتلك

عنفضلاالغاز،أنابيبخطوطمنكم3ر000.002

منالكمهذاأنوالواقع.الفرعيةالخدماتخطوط

تقريبا.مرة08الاستواءخطلتطويقكافالأنابيب

منكمره...منيقربماالمتحدةالمملكةوتمتلك

أنابيبخطوطتربطأممترالياوفي.الأنابيبخطوط

الغازوينقل.الرئيسيةوالمدنالغازإنتاجمناطقبينمختلفة

طولهأنابيبخطفي،المثالمسبيلعلىأسترالياجنوبيمن

ونيوكاسلوولونجونج!ميدنيمناطقإلىكمأ،434

منالغازكما/005بطولأنابيبخطويحملوكانبرا.

أخرىومراكزبيرثإلىالغربىالشماليالجرفمشروع

الأنابيب.خطان!:أستراليا.غربيفي

منأكبركمياتالمستهلكونيستخدمالغاز.تخزين

يمكنالدولبعضوفي.الصيففيعنهالشتاءفيالغاز

البرودةالشديداليومفيالغازكميةأضعافستةاستخدام

لاأنهوالواقع.الحارةالأيامفيالمستخدمةالكميةإلىقيالمسا

الغازمنكافيةكمياتتحملأنالأنابيبلخطوطيمكن

يجبلذلك،الباردةالأيامفيالوقودأحتياجاتلتلبية

عندماليستخدمقليلاعليهالطلبيكونعندماالغازتخزين

إليه.الحاجةتزداد

كمياتالغازشركاتمنالعديدتضخأخرىمرة

!حظموتتألف.الصيفخلالالطبيحيالغازمنكبيرة

وزيتغازحقولمنالأرضسطحتحتالتخزينمناطق

.أخرىصخريةمساميةتكويناتمنأوتنتجتعدلمقديمة

المناجمحولت،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكولورأدووفي

هيالمثاليةوالخازنالغاز.لاختزانكهوفإلىهجرتالتي

ومحطاتالأنابيبخطوطمنبالقربتقعالتيتلك

التسويقمناطقمنقربهاكلههذامنوالاهم.الضغط

.الكبيرة

يقععندماالغازوتخزينلامشقبالالموقعإعدادويجب

منتجغيرزيتأوغازحقلعلىالغازشركةاختيار

وأإصلاحإلىالشركةقفطرأنويمكن.فيهللتخزين

البئرفىتنزلكبيرة)أنبوبةالبئرحافظةامشبدالأوتنطف

وأقديمةبئرحفرإعادةأيضاللمؤسسةويمكن(.انهيارهلمنع

الجيولوجيونويستخدم.أخرىجديدةبئرحفر

للاستكشافاستخدمتالتيالطرقنفسوالمهندسون

جديدلخزنموقعوتجهيزتهيئةعندوالزيتالغازعنوالحفر

تهيئتهبعدالجديد،التخزينحقل.وفيالأرضسطحتحت

الضغطتحتالغازبضخضخمةألاتتقوم،واختباره

إلىإرسالهقبلالوقودومعالجةتنطفويتم.العالي

الحاجةلتلبيةالخزنالغازالشركةتعيدعندماالمستهلكين

.الباردةالأجوأءفيالملحة

قصوىأهميةالأرضسطحتحتالتخزينولخزانات

عنالمنقبوناعتادوقد.الطبيعيالغازعلىالمحافظةفي

للتخلصالزيتآبارفيالموجودالطبيعيالغازحرقالزيت

فيالتوسعقبلالحاجةفيهاتقلالتيالفتراتفىمنه

الزيتتنتجالتي،الدولبعضومازالت.الخزاناتاستخدام

الطريقة.بهذهالغازمنكبيرةكميةتهدربكثافة

وذلك.إسالتهطريقعنالغازتخزينأيضاويمكن

ويعود،م0651-منيقربماإلىحرارتهدرجةبخفض

الغازويحتاج.حرارتهدرجةبرفعالغازيةالصورةإلىالوقود

الغازيحتاجهممابكثيرأقلتخزينحيزإلىالسائلالطيعي

006نحوإلىيصلحيزأالطبيعيالغازويشغل.الطبيعى

أيضاويمكن.السائلالطبيعيالغازاليهيحتاجعماضعف
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الطبيعىالغازيأتيأينمن

الخريطةوتوضح.العالمأنحاءكلفيالطيعىالغازترسباتتوجد

ومعالجتهونقلهوحودهوكيفيةالغاروجودأماكنوالصور
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الغاز.تجمعاتتحديدفىلتساعدالأرضفي

الممطقةكاتإذامالتحديدالوحيدةالأكيدةالطريقةيعدبئرحفر
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الغازاستخداميعتبرولهذاالبحار.عبرالطيعيأخازاشمحن

سوائلامشخداممنأفضلكبيرةباحجامالسائلالطبيعي

بنفستتمتعالتيالأخرىالغازاتسوائلأوالنفطغاز

علىيسهلولذلك.الطبيعيللغازالكيميائىالتركيب

الطبيعي.والغازالطبيعىالغازسوائلبينالتحولالموردين

للغازالكيميائيةالقصة

أخازاأنالعلماءمعظمايعتقد.الطبيعيالغازتكونكيف

تغطىالمياهكانتعندماأعسنيناملايينقبلتكونالطيعي

وقد.الأيامهذهفىتغصيهأمماأكبرالأرضسمطحمنمساحة

أمخةأجااالميتةأجحريةائناتأش!طامنهائلةكمياتترممبت

خلاأ!ألمحيطاتأرضيةعلى،المائيةالعوالقتدعىالصغر،

اشمالوتراحصمت.شطالالعوالق:انظر.القديمةالعصور

الأخرىتلوالطقاتوتكدست.العوالقفوقوالطميالناعمة

وكذلك،المترمحباتأ!زدالهائلالفهمغطوحولبعضها.فوق

المركبات،الأخرىالطبيعيةوالقوىوالحرارةالبكتيريا

وتسرب.وزسططبيعيغازإلىالمائيةالعوالقفيالكيميائية

الرمليوالحجرالجيريالحجرفجواتإلىوالزيتالغاز

طبقاتوتعونت،المساميةالصخورمنالأخرىوالنوعيات

تسربومنعتالمساميةالصخورشوتالصماءالصسخورمن

لاحفاالأرضيةاأتحشرةاتحر!صاتوتسببتتحتها.والزيتالغاز

تعلوياسمةأرضهـطهورأ!راءاإلىأ!قديمةاالبحارتراجعفي

والزيت.الغازترسبات

منالنقياطبيعىاالغازيتألف.الطبيعىالغازتركيب

.والكربونالهيدروجينلعنصريكيميائيةمركبات

بعضوتوجد.الهيدروكربوناتالمركباتهذهوتسمى

غازية،هيئةعلىطبيعيةصورةفيالهيدروكربونات

صيغوتعتمد.صلبالاخروبعضهاسائلوبعضها

الهيدروجينذراتوتوزيععددعلىالهيدروكربونات

انظر:.الهيدروكربوليالجزيءفيوالكربون

.الهيدروكربون

أخف،الميثانمنأساساالطبيعيالغازويتكون

الميثانجزيءفيالكربونذرةوترتبط.الهيدروكربونات

4+ح.الكيميائيةوصيغته،الهيدروجينمنذراتبأربع

ماعادةالتيالأخرىالهيدروكربونيةالغازاتوتتضمن

والبروبانح()6+2الإيثانمنكلاالطبيعيالغازفىتوجد

الطيعىالغازيحتويأنويم!شح(.)15+4والبيوتانح(3ول)8

والنيتروجين.والهيليومالكربونأكسيدثانىعلىالنقىغير

غاز.،الميثانبموالبروبانالبيوتانغازانظر:

الكربونذراتإلىالهيدروكربوناتجزيئاتتتفكك

معالذراتوتتحد.الطبيعيالغازحرقعندوالهيدروجين

ويكون.جديدةموادلتحونالهواءشيالموجودالأكسجين

الطبيعىالغازإنتاجتتصدرالتيالدول
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الصورةفييظهركمابالرواممبوطمرتالماضيةالعصورفيالبحارأرضيةفيالدقيقةالبحريةالكائساتبقاياتر!عبت.الطبيعيالغازتكونكيف

قضرةزحفتوأخيرا(.الوسطى)الصورةمساميعيرصخرتحتالمساميةالصحوردىوحجزتوريتغازإلىالمتحللةالموادتحول!.اليمنى

(.اليسرى)الصورةالزسباتمنالعديدفوقجادةأرضوظهرتالأرض

اللونعديمالكربونأكسيدثانيكازوالكربونالأكسجين

الماءبخاروالأكسجينالهيدروجينوينتج.والرائحة

.الجزيئاتتركيبوإعادةتفككعندالحرارةوتنطلق

بوحدةالمعتادالقياساتنظامفيالحرأرةكميةوتقاس

.المتريالنظامفيالحراريالسعرأوالبريطانيةالحرارة

المحترقالغازمنواحدمكعبقدمويطلق

حرارةوحدةأو...منيقربما3(سم)316/28

الوحدةانظر:.حراريسعر000.252أوبريطانية

البريطانية.الحرارية

الكيميائيةلمنتجاتهالغازيصنعالغاز.يمنعكيف

فيالمصنعالغازويمثلوقوذا.ولاستخدامهالتانوية

فقط%أمنيقربما،المثالسبيلعلى،المتحدةالولايات

أنواعمنالعديدويوجد.المستهلكالغازكميةمجموعمن

وأالفحمغازالمسمىالكوكفرنغازوأهمها،المصنعالغاز

الأسيتيلين.

.الحجريالفحمبتحميصيصنع.الكوكفرنغاز

تنبعثالكوكفحمإلىالحجريالفحميتحولفعندما

منالعديدمنتتكونالحجريالفحممنأبخرة

بعضيمتصالذيالماءخلالالأبخرةتمرر.الكيميائيات

الفقاقيعالمتبقيالغازيثيربينماالمرغوبةغيرالكيميائيات

الغازهذاتنقيةزيادةويمكنالماء.فيصعودهخلال

ويمتلك.الثانويةالكيميائياتتزيلالتيالختلفةبالعمليات

الطبيعي.الغازمنبكثيرأقلحراريةقيمةالكوكفرنغاز

.الكوكفرنغازانظر:

علىالماءبإسقاطأسماسماالأمميتيلينينتج.الأسيليلين

الكالسيوممن)مركبالكالسيومكربيدعلىقطراتهيئة

الميثانجزجماتبشطرأيضاتصنيعهويمكن(،والكربون

الغازمنأكبرحرأريةقيمةالأسيتيلينويمتلك.بالتسخين

فيالأسيتيلينويستخدم.الحرارةشمديدوينئلهباالطبيس

الأسيتيلين.انظر:.الفلزاتوقط!عاللحام

غازالغازاتهذهتتضمن.الأخرىالمصنعةالغازات

بتفكيكالزيتغازوينتجالماء.وغازالمنتجوالغازالزيت

ويصنع.مسخنطوبعلىالزيتبرش!النفطجزيئات

منعميقةطبقةخلالببطءالهواءبإمرأرا!لولداتغاز

أولغازلتكوينالساخنالكوكفحمأوالحجريالفحم

علىالماءبخاربإجبارالماءغازويصنع.الكربونأكسيد

فحمأوالحجريالفحممنساخنةطبقةخلالالمرور

والهيدروجين.الكربونأكسيدأولغازلتكوينالكوك

الغازصناعةتاريخ

قدماءكان.الطبيعىللغازالأولىالاستخدامات

الطبيعيالغازاستخدامعرفواالذينأوائلالصينيين

الطيعيالغازرواسباكتشفوافقد.الصناعيةللأغراض

آلافمنذالخيزرانأعمدةخلالالوقودضخوتعلموا

المتبقي.الملحوتجميعالمالحالماءلغليالغازوحرقوا.السنين

ممابالقربالحالدةالارعليهأطلقماوبهاالمعابدبنيت

السابعالقرنفي،أذربيجانفيبباكوالانيعرف

فارسمثلبعميدةمناطقمنالمتعبدونوجاء.الميلادي

يتعجبونوكانواالتوهجالدائمةالغامضةالنارلرؤيةوالهند

سريةأنابيبتحملكانتفقدالمعبد.قسيسيقدرةمن

قريبة.صخريةشقوقمنالمعبدإلىالطبيعيالغاز

اكتشف.المصنعللغازالأولىالاستخدامات

هلمونتفانبابتستاجانالبلجيكىوالفيزيائيالكيميائي
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!حى!تحتحدتؤالطبيعيللغازضخمةترسبات

يستحرح.أحعضرياا!رراسالستيمياتفياحثممالا

اليسار()إلىالحفرأح!شة!صاطةأححراتحتصالغار

)فيالألا!ك!الو!ساطةالداحليةالمناطقإلىويمقل

اليحير(.

خفيا،شيئاأناكتشففقد.أم906عامفيالمصنعالغاز

وفي.المسخنالحجريالفحممنانبعثالغاز،سماه

الإنجليزيالقسحمصالميلاديعشرالسابعالقرنأواخر

مثاناتفىالغازوجصر!الحجريالفحمكلايتونجون

أكازاوأشعاالحيواناتمتاناتح!لاي!!ثقبثما.حيوانات

.المتسرب

الذممبلالغازمنزلهميردوكوليمانبريطانيالمهندسوأنار

مدخلوأنار.أم297عامفيالحجريالفحممنصنعه

!بروقدالغاز.بمصابيحام208عاماطصالثيأحد

سنةالقطندرافلفيأطغازمصباح009ميردوك

أنحاز.اصناعةبأبييعرفوأصبحأم،408

رجل،الاخرينوالتجريبي!تميردوكأعمالأعجبت

تصنيعقررالذيونسورألبرتفريدريكالألمانيالأعمال

وحصلميردوكمنالطريقةوتعلم.وا!عنطاقعلىالغاز

.أم408عامفيلتصنئالعازبريطانيةاختراعبراءةعلى

عموميلثمارعأولأم708عاموشركاؤهونعسوروأضاء

أولوكونوا.بلسدنمالبالشارعامتدادعلىوذلكبالعاز

فيللغازشركةأنشئتوقد.أم812عامفيللغازشركة

عامفيماريلاندبولايةبلتيمورمدينةفيالمتحدةالولايات

المدينة.شوارعلإنارةأم817

الغازصناعةتطويربدأ.الطبيعيالغازصناعةتطوير

أولىحدثتوقد.المتحدةالولاياتفيالطبيعي

المتحدةالولاياتفيأ!بيعياللغازالمعروفةالاكتشافات

أوهايوبواديالفرنسيونالمنصرونرأىشقد.أمء77عام

تسرببسببحدثتالنيرانمنأعمدةأ!سنةاتلكفي

واشنطن،جورجرأىوكذلك.مصادفةأشعلأ!ذياالغاز

محترقاينبوعالعد،فيماالمتحدةأطولاياترئيصأ!أ

الانيعرفمماأغربباالماءمنأحمبشيهيتصاعد

بية.أررابثرجيميالتشارأحشوت

حفرتبئرفيام821عامغامضةشقاعاتوظهرت

عنالمنقبتخلىثم،بسيويوركبفردونياالماءلالممتخراج

بعدهارتآرونوليميسمىأسلحةصانعوأكمل.جهوده

فيالطبيعيللغازبئرأولحفرالمو!بنفسمباشرةذلك

هارتوضخأمتار.8عمقهاوكاد،المتحدةالولايات

ضحلةبئراوحفر.للإنارةوأشعلهمجاورةمبانإلىالغاز

.أم682عامبنيويوركوستفيلدقربالطبيعيللغازأخرى

الطبيعيالغازلتوزيععرفتشركةأولوتكونت

أمريكيةشركة003هناكوكانت.أم865عامبفردونيا

تيتسفيلقربالزيتواكتشف.المصنعأخازاتوزع،آنذاك

الغازفىالتطويروأفملأم،985عامدسسلفانيالولاية

فيالموجودالغازوافتقر.تلتأضىاالزيتوفرةنتيجةالطبيعي

الأنابيب.خطوطونظامالأسواتمنلكلالزيتحقول

.أم872عامالمدىطويلأنابيبخطأولاكتمل

كم،04طولهالبالغالخشبيةالأنابيبذوالخ!أهذاوحمل

بروشستر،فيالمستهل!ينمئاتإلىالصيعياالغاز

للغازحديديأنابيبخطأولبدأكذلك.بنيويورك
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مافوصلتيتسفيل،إلىكم9لمسافةالوقودبنقلالطبيعى

منيقربماإلىيومياالغازمن3ام000/00علىيزيد

مستهلكا.025

عامالكهربائيللمصباحأديسونتوماسانخراعكاد

الغاز.صناعةيدمرأنالإنارةفيالكهرباءوإدخالأم987

المستهلكينبازديادثانيةالنموفيالصناعةبدأتولكن

بينماالماء،وتسخينالطخفىالمصنعللغازتحولواالذين

ذلكبعدواكتشفمتوقفا.الطيعىالغازفىالتطويربقى

فىوأوكلاهوماولويزياناتكساسفيللغازهائلمخزون

علىالطبيعيالغازإنتاجوزاد.العشرينالقرنأوائل

عاممطبينالفترةخلالالمتحدةالولاياتفيالضعف

سنويا.مكعبمتربليون23ليبلغام029وام609

فيالسريعالتوسعفىالطبيعيالغازصناعةوبدأت

أنبوببادخالالعشرينالقرنمنالعشرينياتأواخر

هذاوكانعقد(.)بلادروزبدونكصبائياالملحومالصلب

نقلأمكنهحيثالأسبقالأنبوبمنأقوىالأنبوب

.عالضغطتحتالغازمنضخمةكميات

فيثورةبأسترالياالطبيعيالغازاكتشافوأحدث

وتمتلك.العشرينالقرنمنالستينياتفيالغازصناعة

الغازمنمكعبمترتريليونيتجاوزكليامخزوناأستراليا

فىرومامنطقةفيمرةلأولالطبيعيالغازووجد.الطيعى

الكمياتتكتشفلمولكن.أم009عامكوينزلاند

جدجالبافيالغازواكتشف.الستينياتحتىالتجارية

.أم669عامومومباام639عامأستراليابجنوب

فيالمغمورةوالزيتالغازحقولهيالحقولأكبروكانت

هذهأنالخبراءوقدر.باسمضيقشرقجيبسلاندحوض

3.متريليون.،42بهاالحقول

خلالبأوروباالطيعيالغازصناعةفىالتوسعبدأ

الهولنديونالعلماءواكتشف.العشرينالقرنمنالستينيات

.أم959عامهولندافيالطبيعيالغازمنضخمامخزونا

رواسبوجودام،659سنةالتجريبىالحفرأكدوقد

الغازاستهلاكوزاد.الشمالبحرتحتالغازمنضخمة

العشرين.القرنمنوالثمانينياتالسبعينيناتفىسريعا

الحديثةالاستكشافطرقأدت.اليومالغازصناعة

عبرالغازمنعالميإمدادأضخمتوفرإلىالطبيعيللغاز

علىأعتمدتالتيالشعوبمنعدداكتشففقد.التاريخ

الطيعيالغازمنضخمةرواسب،بكثافةالمصنعالغاز

الدولوتصدر.رخيصوقودلأنهاستخدامهإلىوتحولت

خطوطعبرالطبيعىالغازمنمتزايدةكمياتالمنتجة

صهريجية.ناقلاتفىسائلهيئةعلىأوالأنابيب

الطبيعيالغازمن3مبليون5ءهمنأكثرروسياتنتج

المتحدةالولاياتوتصنف.أخرىدولةأيةمتقدمةسنويا

وتعتبرسنويا.3مبليون953يقاربسنويبإنتاجالثانية

وتحتل3.مبليون461بنحوالسنويالإنتاجفيالثالثةكندا

يقربماتنتجحيثاللإنتا!فيالرابعةالمرتبةالمتحدةالمملكة

بإنتاجالخامسةالمرتبةهولنداوتحتلسنويا،3مبليون72من

منوافرامقداراوتصدرسنويا.3مبليون67يقاربسنوي

السادسةالمرتبةفىالجزائروتحلوإيطاليا.وفرنسالألمانياالغاز

التاسعةالمرتبةفيالسعوديةالعربيةوالمملكة3(مبليون61)

3(.مبليون)35العاشرةالمرتبةفيوإيران3(مبليون04)

طرائقالمتحدةالولاياتفيوخصوصاالغازصناعةوتطور

الوقودخليةوتعتبر.الطيعىالغازلاممتخدامفاعليةأكثر

كيمياشاتنئالكهرباءحيثالتطوير،تحتجهازاالغازية

الوقود.خليةانظر:.الطيعيالغازمنالميثانباستخدام

فيغالباتجريبىنطاقعلىالطيعىالغازويستخدم

أوجدوقد.والسفنوالشاحناتالعسياراتبعضتشغيل

الطبيعىبالغازقويااهتماماالهواءتلوثمشكلةتفاقم

الطبيعىالغازبأنالغازمنتجوويزعم.النقللوسائلكوقود

.الديزلوزيتالبتروليلوثهمماأقلبنسبةالهواءيلوث

علماالغازمخزونفيالتناقصمنالناسبعضويقلق

نأمنويتخوفون،عديدةسنواتإلىستستمرإمداداتهبأن

منكافيةطاقةتتوفرلنحيثطاقةأزمةسيواجهالعالم

تزالولا.ألاحتياجلسدتكفيالأخرىالمصادرأوالغاز

أنحاءفيللغازأخرىمصادرتستكشفالغازصناعة

الغازلإنتاجطرقعنتبحثالغازصناعةأنكما،العالم

.الحجريالفحمانظر:.الحجريالفحممن

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الكوكالغاززيتالأثيلين

الطاقةمخزونالطهبيعيالغازسوائلالأسيتيلين

غار،الميتانالغارعدادالكربونأكسيدأول

النفطوالبروبادالبيوتانعازالبتروكيميائيات

الهيدروكربونالكوك!رنغازالبترول

المصنعالوقودالحجريالفحمالتبريد

الأنابيبخطوط

الموضوعصرعنا

الغازاستخدامات

المنازلفىالغاز-أ

الصماعةفىالغازب

المسمتهلكإلىالبئرمن

الغازاستكشاف-أ

الغازإنتاج-ب

للغازالكيميائيةالقصة

الطبيعيالغازتكونكيف-أ

الطبيعيالغازتركي!ب

الغازيصنعكيف-ج

الغازمنتجات-ج

الغازوتوزيعلقل-ج

الغازتخزين-د
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الغازصناعةتاريخ-4

الطيعىللغازالأولىالاستحدامات-أ

المصئللغارالأولىالاستحدامات!-

الطبيعىالغازصساعةتطوير-ح

اليومالعارصماعة-د

أسئلة

ال!بيعى؟العارتكونكيص

امحال!؟افيالطبيعىللعازإلتاجادولثلاتأكترما-2

الفبيعى؟للعاركيميائيةموادالحدماتشركاتتصي!لماذا-3

هـمتى؟؟اصتموارعاإلارةفىمرةلأشلالعاراستحدمأي!-4

تحتهير؟والام؟الساطعةالهقط!ما-5

العازمهما؟-لمادايعتبرتحرى6

فيالمساعدةوالحيوفيريائييرللجيولوحييريمك!كيف-7

الطسيعي؟العاراستكشاد

الطحيعى؟العازمعتوجدالتيالأحرىالعازاتما-8

أواحرلىالسريعالتوسعدىالطبيعيالغارصماعةبدأتلمادا

الشري!؟القرلىسالعشرييات

الصلابة-ا:وهي.الثلاثالمادةصورأحدا!ار

عنالصورهذهبعضوتختلف.الغازية3-السيولة2-

ش!طها.وتغيرالفراعبهاتملأالتىأ!ريقةافيبعضها

أغراغ،امنثابتةكميةأصخور،امتل،الصلبةالموادوتشغل

الماء-أمثلتهومن-السائليشعلبينما،ثابتشكلولها

ولذلكبهخاصشكللهليسولكنالفراغمنثابتةكمية

أمثلتهومن-والغاز.فيهالموضوعالوعاءشكليأخذفإنه

يملأولكنهثابتحجمأوثابتشكللهليس-الهواء

الموادمثل4والغازات.شكلهويأخذيحتويهالذيالوعاء

منوأخفسمكاأقلوهي،وزنلها،والسائلةالصلبة

مامثلعاليةضغوطتحتتقعلمما،والسائلةالصلبةالمواد

أماكنفيالغازاتضغطأيضاويسهل.النجومفىيحدث

.صغيرة

الأكسجينمثلالهواءفىالتيالغازاتمنوالعديد

تمييزهاويمكن،رأئحةولالونلهاليسوالنيتروجين

امتصاصعلىومقدرتهاووزنهاالكيميائيةبخواصها

الأخرىالغازاتلبعضولكن.الأخرىوالخواصالحرارة

سبيلعلىالنيتروز،فلأكسيد.كلاهماأورائحةأولون

رائحةالهيدروجينكبريتيدرائحةوتشبه،بنىلون،المثال

الفاسد.البيض

لماوفقاالغازاتسلوكيفسر.الغازاتسلوكتفسير

علىنجاءالمواد،وتتألف.الحركيةالنظريةالعلماءيسميه

وأبالذراتتعرفالحركةدائمةجسيماتمنالنظريةهذه

رأسبحجملوعاءويمكنالذرأت(.)اتحادأتالجزيئات

أكثرغازجزيئاتأوذراتمنعددأحتضانالدبوس

هذهوتعتبر.الأرضسكانعددمنالمراتبملايين

منيقربماتحتلإنهابحيثجداصغيرةالجسي!ات

يكونبينماللوعاء،الداخلىالحيزمنالألففيواحد

فارغا.الجسيماتبينالمتبقيالحيز

بسرعةالاتجاهاتكلفيالغازجسيماتوتتطاير

بوساطةبالضبطسرعتهاوتحدد.الصوتسرعةتقارب

بصورةالغازجسيماتوتتحركأمخاز.احرارةودرجةوزنها

باردا.كانإذامنهأكثرساخناالغازيكونعندماأسرع

التيالجسيماتمنأسرعتتحركالخفيفةالحسيماتواممن

إلىمتفككامتحركجسيمكلويرتطم.الوزنفىتفوقها

ارتطامعنوينتج.ثانيةكلفيالأخرىالجسيماتبلايير

بالضغط.تعرفظاهرةالوعاءبجدرارالغازجسيمات

درجةإلىيبردعندما(سائلإلى)يتحولالغازيسال

الغازجسيماتتتجمعحيث،الغليانبنقطةلعرفحرارة

كمااسمائل.مكونةالدرجةهذهعندبعضمعلعضها

أعلىحرارةدرجةعندضغطهزيادةعندسائلإلىيتحول

الإسالةحرارةدرجةيرفعأضغطاولك!،الغلياننقطةمن

يسال.الحرجةالحرارةبدرجةتعرففقطمحدودةقيمةإلي

عندالجويالهضغطتحت-المثالسبماعلىألاكسجير-

171.5ضغطتخطيسالولكنأم-83غليانهدرجة

.م11-أالحرجةحرارتهدرجةعمدأ!كيلوباس!سا

يرتبطكيفتفسرقوانينثلاثةهناكالغاز.قوانين

وعاءفيالجسيماتوعددوالحجمالحرارةودرجةالضغط

شارلوقانونبويلقانون:هيالقوانينوهذهالغاز.من

أفوجادرو.وقانون

يزدادالضغطأنعلىبوي!قانونينص.بويلقا!ن

)ض(الضغطضربحاصليبقىالغاز.حجمبنقصان

يحدثلمإذابويلقانونعلىبناءثابتا)ح(الحجمفي

الوعاء.داخلالجسيماتعددأوالحرارةدرجةفيتغير

يلي:كماالقانونهذاكتابةويمكن

ثابت-غ!رض

نقصإذايتضاعفالضغطانعلىبويلقانونيمص

ثابتة.حرأرةدرجةعندحجمهنصفإلىالغاز

مرةلأولقانونهبويلروبرتالأيرلنديالكيميائينشر

كيميائيونالقانوناكتشفولكنأم،662عامفى

ريتشاردالإنجليزيانأجرىفقدمبكر.وقتفىاخرون

تجاربام66واأم066عاميفيلاوروهنريتونيل

نأووجدا،الجويالضغطمنأقلضغطعندالهواءعن

وأجرىثابتا.يظلحجمهفيالهواءضغطضربحاصل

علىتقريباالفترةنفسفيتجاربهوكروبرتالإنجليزي

وتوافقت.الجويالضغطمنأعلىضغطتحتالهواء

لبويلإضافيةتجاربوأكدتوباور،تونيلمعهوكنتائج

الخاصةتجاربهماريوتأدميالفرنسيونشرالنتالقهذه
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الهواءمضخةداحليرتفعالفمغط

لقانونتوضيحوهذا)الترددية(.الشوطية

بويل.

بويلقانون

نص!إلىالغازكبسويضاعص.يرتفعضغطههفإنتابتةحرارةدرجةعندالعازكبسعند

.موصبندناههوكما،ضعطهعندالأصليححمه

خ

،؟

010203

مربعستيمترلكلجراماتبالكيلوالضغط

أوروبا.فيكتاباتهوأشتهرت،ام967عامفىبالغازات

الشماليةأمريكافيبويلبقانونالمعروفالقانونفإنلذلك

الأوروبية.القارةفيماريوتبقانونيعرفوبريطانيا

يتمددالغازأنعلىشارلقانونينص.شارلقانون

تزداد.حرارةدرجةكلمعالأصلىحجمهنسبةبنفس

ثابتة)ت(حرارتهدرجةإلى)ح(الغازحجمنسبةفتبقى

الضغط.فيتغيريحدثلمإذاشارلقانونعلىبناح!

:القانونويكتب

ثابت-ت

المعادلة،هذهفيللغازالمطلقةالحرارةدرجة)ت(ويمثل

(.المطلقالصفرفوقمئوية)درجاتبالكلفينعادةوتقاس

منمثلأغازسخنفإذا.كبالحرفالكلفينإلىويرمز

درجةفإنك006إلى(الغرفةحرارة)درجةك003

حرارتهدرجةوبمضاعفة،تتضاعفالمطلقةحرارته

الضغط.فيتغيريحدثلمإذاالغازحجميتضاعف

بوساطةأم787عامفىشارلقانوناكتشف

نأوجدفقد.شارلمميزرألكسندرجاكالفرنسىالكيميائي

والأكسجينوالهيدروجينالكربونأكعسيدثانيمنكلا

ولمحرارتها.درجةرفععندثابتبمعدلتتمددوالنيتروجين

الفرنسيالكيميائيإلىتجاربهشرحولكننتائجهشارلينشر

نتائجهوطبعمماثلةتجاربأجرىالذيلوساك-جىجوزيف

بعضفيشمارلقانونيعرفلذلكونتيجةأم،208عامفي

.لوساك-جيبقانونالاوقات

الإيطاليوالفيلسوفالعالماقترحأفوجادرو.قانون

ينص.ام181عاممرةلأولقانونهأفوجادروأميديو

الختلفةالغازاتمنالمتساويةالأحجامأنعلىالقانون

نفسلهاكانإذاالجسيماتمنالعددنفسعلىتحتوي

4.22حجمأنلاحقاواكتشف.الحرارةودرجةالضغط

يحتويالجويوالضغطالمئويالصفرعندالغازمنلترا

206!...0007و...،...)...،...و...على

شارلقانون

درحةوبمضاعفة.المطقةحرارتهدرجةإلىسمبةحجمهيزدادثابتضغطعندالعازتسخينعند

الححم.يتضاعصالحرارة

يا

؟

،لكلميرالحرارةدرحة

تسحيمه.عمدالدورقفييتمددالهواء

.شارلقانونيوضحوهذا
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رقمالرقمهذاويسمى.جسيم(ترليونبليون06)2

عددويسمى0.231فى.206كتابتهويمكنأفوجادرو

جزيئاأوواحدامول!مادةلأيالجسيماتمنأفوجادرو

الجرامي.الجزيءانظر:.المادةتلكمنواحداجراميا

منكلاللغازاتالعامالقانونيوحدللغاز.العامالقانون

معادلةفيأفوجادرووقانونشارلوقانونبويلقانون

هكذا:القانونهذاويكتب.واحدة

تثن-حض

مولاتهعددونحجمهوحالغازضغطصحيث

يويساش.أ!اماأخازاثابتوثالمطلقةالحرارةدرجةتو

ويم!ش.كلفينلحلجول431.8العامالغازثابت

وفقااطغازاتأ!اماأغانوناعلىدناءالغازضغطمضاعفة

حجمهدصفإلىأخازاضغطيمكنأ-:طرائقلثلاث

الحجمفيالغازحسميةضعفكبسيمكن2-أو،الأصلي

المطلقة.الحرارةدرجةمضاعفةيمكن3-أو،الأصلي

تاريخيةنبذة

فيتوجدأنيمكنالموادبعضأنيدركونالعلماءبدأ

.الميلاديعشرأعسالغاالقرنفيللهواءمثيلةهيئة

فىالهيئةهذهلوصفمرةيلأولغازكلمةاستخدمت

فانبابتستاجانأجلبساالفيزيائىالكيميائيكتابات

إغريقيةكلمةشحويرغازكلمةإلىتوصلحيث،هلمونت

شط!علىالغارقدرةأحطمةابهذهيعنىوكان.الفراغتعني

.الفراغمنحجمأي

السائالقرنحلالودرستعديدةغازاتواكتشفت

الهيدروجينالغازاتهذهوتتضمن.الميلاديينعشروالثامن

الفرنسيالكيميائيتعرفوقد.والنيتروجينوالأكسجين

عامكيميائىكعنصرالأكسجينعلىلافوازيهأنطوان

.أم775

الغازاتمنكثيرلإسالةناجحةمحاولةأولوبدأت

مايكلالإنجليزيالعالمأسالعندماأم823عامفي

الكلورهيدراتتسخ!تلعدفاراديلاحظالكلور.فارادي

مغلقة،زجاجيةأنبوبةفي2إح(02+هاالكيميائية)صيغتها

تبريدحاولوعندما.الانبوبةداخلالزيتيشبهسائلا

وأعاد.الأنبوبةانفجرتالسائ!!هذالاختبارالأنبوبةطرف

حرر.كلوراكانالسائلأنواستنتجالتجربةفارادي

تحتالتسخينأثناءالكلورهيدراتمنالكلورفارادي

الهيدروحينكلوريدفاراديوأسال.الأنبوبةداخلضغط

ثانيإسالةحاولعندماول!ش.مثيلةبأنبوبةالتالياليومفي

أيةبدونالأنبوبةالغازفجرالطريقةبهذهالكربونأكسيد

وكثيراالكربونأكسيدثانيكذلكفاراديأسال.إسالة

وضغطها.بتبريدهالاحقةمرحلةفيالأخرىالغازاتمن

الصلابة،حالةإلىالحاضرالوقتفيالغازاتكلوتحول

إسالتها.إلىإضافة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ماي!ط،فاراديأميديوأفوحادرو،

لورادأنطوان،لافوازيهرولرت،لويل

أ!-!حوري!،لوساكحي

زاتلغاا

الكلورالهيدروجيرلروميدالأرحولىا

عازالميثاد،الكر!نأ!سسيدتانىالأسيتيليرا

ردلنشاايونشاصسح!صالأا

حينل!يمروا(وقود)را!اا!رنحيراصسيدأ

لميولىامللحاارأ!ااد::رالأا

لهواءاراعلوال!صلودا!سيدأثوأ

وجينرلهيدايدهاأغورملداديتال!ا

الهيليومروحينلهيدايتيد!رأصحاا

روحيرا!يدايديوديبتودل!صاءلمااربحا

صلةذاتأخرىمقالات

الكيمياءبالغازالإعدامححرةالبارزمتر

اللوحةعلم،تالعاراصحوالولىبىا

ةدلماائلأ!ساارمالبلاا

الغلياننقطةالهوائيةاحسميسةاأضححرا

الوقودعلم،خلأحسوااأخقصيرا

احسشقعيالوهحاصعطااخمددا

العار!صمامةالحامد

يحترقفعندما.الحجريالفحمغازالإضاءةعئهاز

عشرالثامنالقرنأواخروفيمضيء.غازعنهينتجالفحم

بهذامنزلهإضاءةفىميردوكوليميدعىأسكتلندينجح

والمنازلالشوارعلإضاءةالغازهذااستخدموقدالغاز.

الزمن.منلفترة

الغاز.،الكوكفرنغازأيضا:انظر

البيولوجيةالكيميائيةالحربانظر:.الأعصابغاز

الكيممائة(.)العحاصرالإشعاعية

،اللونعديماغازانوالبروبانالبيوتانغاز

النفطوخام،الطبيعيالغازفييوجدان،الالتهابسريعا

الثقيلالزيتتفكيكعندالناتجةوالغازات،الخفيف!

.البتروللإنتاجكيميائيا

سائلإلىبسرعةوالبروبانالبيوتانمنكلويتحول

المزيجويسمى.العاديةالحرارةدرجاتعند،الضغطتحت

المزيجهذاويستخدم.المسالالنفطغازالناتجالمسال

للصناعة،وقوداالبروبانمن،رئيسيةوبصفة،عادةالمكون

بمناطقالموجودةوالمنازل،الكبيرةالشحنوسيارات



94الكوكفرنغاز

)معدلتطايرهلزيادة،البترولإلىالبيوتانويضاف.معزولة

البارد.الطقصفي(تبخره

فييستخدم،البيوتانأشكالمنشكلوالآيسوبيوتان

مصدرأالبروبانغازويعد.الأوكتانالعاليالبترولصناعة

.الالتهابسريع،اللونعديمغازوهوللإثيلين،مهما

والبيوتانم،1.42-درجةعندالسائلالبروبانويغلي

السائلوالايسوبيوتانم.،-هدرجةعندالعاديالسائل

ح83+للبروبانالكيميائىوالرمز.م115.-7درجةعند

ح.154+والبيوتان

.الغاز:أيضاانظر

حجرةانظر:الهيدروسيائيك.حمصغاز

البروسي.الحمضبالغازبمالإعدام

منمجموعةإلىيشيركيميائىمصطلحالخاملالغاز

ءث!والهيليوم،عولالأرجونهى،كيميائيةعناصرمشة

وهىءممر.والزينونولولوالرادونحلموالنيونسيوالكربتون

العالماناكتشفوقدالجو.وفىالطيعةفيتوجد

فىالخاملةالغازاترامزيووليمرايليالبارونالبريطانيان

.الميلاديعشرالتاسعالقرنتسعينياتأواخر

الخاملةالغازاتفإن،الغازيةالعناصرلمعظموخلافا

ذراتشكلعلىالطبيعةفيتوجدأي،الذرةأحادية

ذأتوالذراتأكثر.أوذرتينمنجزيئاتمنبدلآمنفردة

فىالذراتفإنولذا.الإلكتروناتمنمستقرةترتيبات

تتشاركأوإلكتروناتتفقدأولاتكتسب،العاديةالظروف

الستةالغازاتوتسمى.أخرىعناصرمعإلكتروناتفى

.أخرىعناصرمعبسهولةلاتتفاعللانهاالخاملةبالغازات

الفلورمعتتحد،والزينون،والرادون،الكربتونولكن

.مركباتلتكوينوالأكسجين

فكلها.الخاملةللغازاتعديدةاستخداماتوهناك

مصادرتستخدم،مشئللغايةعنصرهوالذي،الرادونعدا

.الغازيالتفريغومصابيح،المتوهجةالمصابيحفىللضوء

أجهزةفيبعضهايستخدمكما.الكهربائيالضوءانظر:

الليزر.انظر:.الغازيةبالليزراتتعرف

تدعىلحامعمليةفىوالهيليومالأرجونيستعمل

كيميائياخاملاوسطاتوفروهيالقوسى.اللحام

إلى،والمغنسيومالألومنيوممثل،معينةفلزاتلتسخين

أيضاويمكنكيميائيا.تتفاعلأندونانصهارهانقطة

علميةأجهزةتحملالتىالبالوناتفيالهيليوماستعمال

ويستخدم.المنخفضةالحرارةأبحاثوفيالجو،فيعاليا

علاجفى-إشعاعيتهبسبب-أحياناالرادونالأطباء

.السرطان

البيودوجيةالكيميائيةالحربانظر:.الخردلغاز

(.الكيميائية)العناصرالإشعاعيه

مناجمخاص!بالمناجميوجدخطرغازاوطبالغار

غازويعد.المناجمعمالعلىخطراويمثل،الحجريالفحم

شيوعا،السامةالغازأتأنواعأكثرمنالناريالمناجم

ولالهلاطعمكازهوالذيالميثانمنالأغلبفيويتكون

الأعشابتتعفنعندماالرطبالمناجمغازويتكون.رائحة

الصخرية،الشقوقأوالطبقاتبينويبقىفحماوتنتج

الصخورأوالطقاتهذهالمناجمعماليقطعوعندما

إذاينفجرأنويمكنسريعا.احتراقاويحترقالغازيتسرب

الناريالمناجمغازويخلفالهواء.منمعينةبنعسباختلط

غازاتوهيا!لتخلف،السمىالغازتسمىغازاتالمنفجر

والنيتروجينالسامالكربونأكسيدأولعلىتحتويقاتلة

.الكربونأكسيدوثانيالسامغير

لثانىشائعاناسمانالأسودوالغازالخانقوالغاز

الهواء.منكثافةأكثرغازوهوح،20الكربونأكسيد

منالسفلىوالأماكنالابارقاعفيالغازهذاويتجمع

كانوإذاالهواء.فيالاكسجينكميةمنيقللمماالمناجم

إلىيؤديفإنهكبيرةبكميةموجودأالكربونأكسيدثاني

قبلمن-المناجمعمالاستعملوقد.المناجمعمالاختناق

الطيورتلكعلىبدافإن،الغازاتلقياسالكناريطيور-

الوقتفيأما.موجودةالغازاتأنعلمواالإعياءمظاهر

اليةأجهزةأوكيميائيةوسائلفيستعملونالحاضر

.الغازاتتلكوجودلمعرفةوكهربائية

.الحجريالفحمغاز،،الميثانأيضا:انظر

)حر!الأولىالعالميةالحربانظر:.السامالغار

)العاصرالإشعاعيةالبيولوجيةاليهميائيةالحربالحنادق(،

الغاز.كمامة(؟السموم)أنواعالسموم(،الكيميائية

التدفئةالغاز(،)بالوناتالبالونأنظر:الطييعي.الغاز

الموقد(بمالأحفوري)الوقودالطاقةمخزونالغاز،)العاز(،

(.الطبيعي)الغازالوقودالغار(بم)مواقد

.الكوكفرنغاز،الإف!اءةغازانظر:.الفحمغاز

الغازوهو.الفحمغازأيضاويسمىالكوك!رنعئهاز

ينفذلامكانفيالحجريالفحميسخنينئكلندماالذي

الهيدروجينغازيمنمعظمهفيويتكونالهواء،إليه

الحرارةعلىللحصولالكوكفرنغازويستخدم.والميثان

الماضي،فىأما.والمنازلالصناعيةالمجمعاتفىوالدفء

.للإضاءةيستخدمكانفقد
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الفحمادتسحينالكوكفرنغازعلىالحصوليتما

فيم001.51مننحواتصلحرارةدرجةإلىالحجري

عمليةوأثناء.الثانويةللمنتجاتكوكفرنيسمىفرن

الثانويةوالمنتجاتالكوكفرنغازينبعثالتسخين

أنابيب،عبرالفرنخارجإلىطريقهالغازويأخذ.الأخرى

انظر:الغاز.خزاناتتسمىضخمةصهاريجفييخزنثم

الغاز.

.غاز،الميثانانظر:.المستئقعاتغاز

الكيميائيةالحربانفر:.للدموعالمسيلالغار

الإشعاعية.البيولوجية

النيتروز.أكسيدانظر:.المضحكالغاز

مصباحبمالرطبالغازانظر:.الئاريالمناجمغاز

.الأمان

بمالطبيعيالغازسوائلانطر:.المسالالئفطغاز

)اممسفصالنفطبموالبروبانالبيوتانغازالمارل(،فى)العازالغاز

أ!بيعى(.ا)اصعارالوقودكولود(بم

م(.1اد3-1437هـ،919-)841غازيابن

العثمانيعلىبنمحمدبنأحمدبنمحمدعبداللهأبو

منوفقيهمحدثء،مقريمفسر،.الفاسيالمكناسي

وغيرهما.والقوريأضيجياعنالفقهتلقى.ومؤرخ،المالكية

والإمامةالخطابةثم،وفاسمكناسفيالخطابةتولى

.عصرهأخصبوكانالقرويينبجامع

بمخليلمختصرمقفلحلفيالغليلشفاء:كتبهمن

غنية؟القراءاتفيالقميدطوالفيالشريدإنشاد

.الحسابمنيةشرحفيالطلاب

الروتينيةالبلاغاتتنشربريطانيةجريدةلئدنغازيتة

نشرعنفضلابريطانيا،فيوالمحليةالمركزيةالحكومةمن

وهي،الأسبوعفيأيامأربعةوتصدر.القانونيةالإنذارات

المطبوعاتإدارةمنوالجمعةوالخميسوالثلاثاءالاثنينأيام

أكسفوردغازيتةباسملندنغازيتةعرفتوقد.البريطانية

فيأم،665عامفىتأسستقدوكانتلممابقا.

هوالثانيتشارلزالملكإليهلجأالذيالمكانأكسفورد،

لندنغازيتةإلىاسمهاتغير.العظيمالولاح!منهرباوبلاطه

.أم665عامأواخرفىلندنإلىالبلاطعودةبعد

الىال!لببينتقع،قديمةفرنسيةمقاطعةصئهاسويا

مناسمهاأخذتشرنسا.جنوبيفيجارونونهر

فيأسبانيامنقدمواالذين،الباسكشعبأوالغاسكونيين

الشاميةالذرةقاطنوهاينتج.الميلاديالسادسالقرن

وأهم.الروميةوالديوكالإوزويربونوالفواكهوالقمح

لوردز.ومدينةوبيرتسأوكهىالمدن

أواخرفيدوقيةونظموهاغاسكونياالفرانكيوناستعمر

،الميلاديعشرالحاديالقرنوفي.الكارولسجيالعهد

هنريضمهاالتيإيتاندوقيةمنجزءاغاسكونياأصبحت

كانت.الميلاديعشرالثانيأغرنافيالبريطانىأضانىا

الفرنسيةالقواتبينمستمرةبلحررمسرحاغاسكونيا

فرنسافازتحيث،سنةالمائةحربنهايةحتى.الإنجليزية

الغاسكونيينفإن،القديمةالرواياتوحمسب.إقليمأسا

ما.لحدمتباهينكانواوإن،الشهامةتمقصهملاشجعار

الكريمالقرآنسورمنالغاشيةسورة.سورة،الغاشية

.والثمانونالثامنةالشرلفالمصحففيترتيجها.المكية

الغاشيةتسميتهاوجاءت.آيةوعشرونستآياتهاعدد

.ا:الغاشية!الغاشيةحديثأتاكهل)تعالىقولهلورود

وثيقةالقضاياتعالج،المكيةأحسورامنالغاشيةسورة

ذلكومرتكزاتالإيمانوقضاياوأصوأ!ا،أمحقيدةباأ!هملةا

.ضا!تاوأسةلأدبا

وأهوالها،وأحوالهاالقيامة:أعريمةاأسورةالتتناوقد

الأدلةتناولتثموالهناء.أ!سعادةامنفيهاالمؤمنيلقاهمار

فىالباهرةوقدرته،العالمينربوحدانيةعلىوالبراهين

المرتفعة،والجبال،البديعةوالسماء،العجيبةالإبلخلق

اللهوحدأنيةعلىشواهدوكلها،الواسعةالممتدةوالأرض

برجوعبالتذكيرالكريمةاسمورةوختمت.سلطانهوحلال

والجزاء.للحسابسبحانهاللهإلىجميعاالناس

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:الظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

81حواليمنتتكونلمجموعةالمشتركال!سماث!

وأمريكاوأوروباآسيافيتنموالتيأخابيةااسباتاتامننوعا

أوراقهوتشبه.الجنوبيةبامريكاالأنديزوحبالأجةأصشماا

كبيرةوأوراق،صغيرةوريقاتمنوتتكونالطيور،ريش

مجموعاتفيالصفراءالصغيرةأزهارهتنموكما.معا

،الغلافخشنةوثمرته.الأطرافمستدقةطويلةعناقيد

معقوفة.هلبوذات،الشكلومخروطية

والأراضيالمروجفىبرياينمومزهرنباتالغالمحتية

الشرقيةالأجزاءفىرئيسيةلصفةويوجد.المنخفضة

آسيا.وشمالىوكندا،المتحدةالولاياتمنوالوسطى

ويمر.سمأ05و06بينماالغافثيةساقارتفاعويبلغ

وتزهر.حولهالملتصقةالوبريةالأوراقأزواجوسطالساق
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الرماديالأبيضبينلولهاشراوحشماليةأمريكيةبريةزهورالغافتة

الوبرية.الأوراقأزواجوسطالساقويمر.البمعسحىوالأزرق

اللونوذات،الأبيضإلىالمائلالرمادياللونذاتأزهاره

منويصنع.الخريففيالبنفسجيإلىالمائلالأزرق

الحمىيخفضطبيشايوالسيق!نالمجففةالأوراق

ومسهلا.منشطاويستعمل

يوجدالذيالقنبغافثبهاالصلةقريبةالأنواعومن

وشعيراتحمراءسيقانالغافثيةولنباتأوروبا.في

فىمنسقةبيضاءورديةصغيرةوالأزهار.اللونبنفسجية

فيالقنبغافثوينمو.متراصةأزهاررؤوسشكل

الصيف.أوأخرفيويزهر،الرطبةالأماكن

الكريمالقرآنسورمنغافرسورة.صرةلمحر،ظ

آياتهاعدد.الأربعونالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

تعالىاللهلأنغافرتسميتهاجاءت.آيةوثمانونخمس

أ!ىاللهصفاتمنهوالذيالجليلالوصفهذاذكر

!التوبوقابلالذنبغافر)الكريمةمطلإلسورةفي

لآمؤمنقصةلذكرالمؤمنسورةأيضاوتسمى3.غافر:

.فرعون

المكية،السورسائرشأنالعقيدةبأمورتعنىغافرسورة

الحقبينالمعركةهوالبارزالسورةموضوعيكونويكاد

.والضلالوالهدىوالباطل

ا!نى،اللهبصفاتبالإشادةالكريمةالسورةابتدأت

الله.اياتفيالكافرينلمجادلةعرضتثم،العظمىوآياته

أخذاللهأخذهموقد،الغابرينلمصارعالسورةوعرضت

حملةمشهديأقيالرهيبالجوهذاثناياوفيمقتدر.عزيز

عنالسورةوتحدثت.المنيبالخاشعدعائهمفى،العرش

واقفونالعبادفإذاوأهوالها،الآخرةمشاهدبعض

لدىالقلوبوإذا،الديانالملكأمامبارزون،للحساب

،اليومذلكوفى.تنخلعوالهولالفزعلشدةتكادالحناجر

يأتيثمفشر.شراوإنفخير،خيراإنجزاءهالإنسانيلقى

موسىدعوةفيممثلة،والطغيانالإيمانقصةعنالحديث

ذلكثنايافىوتبرزالجبار.الطاغيةلفرعونالسلامعليه

يخفىفرعونآلمنمؤمنرجلظهوروهىجديدةحلقة

صرا!في3وتر،تلطففياللهبكلمةيصدع،إيمانه

،بالغرقالطاغيةفرعونبهلاكالقصةوتنت!،ووضوح

السورةتعرضثم.المؤمنينوسائرالمؤمنالداعيةوبنجاة

الناطقةاللهبعظمةالشاهدة،الكونيةالاياتلبعض

مصارععنبالحديثالسورةوتختم.وجلالهبوحدانيته

يأخذهم،العذابومشهد،المتجبرينوالطغاة،المكذبين

.سادرونغفلتهمفيوهم

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

يصطاد)جددية(،كفيةأقدامذوكبير،طائرالغاق

فيالغاقطيوروتوجدالماء.داخلبالغوصالسمك

البحار،شواطئعندمعظمهاويعي!،العالمأنحاءمختلف

.والبحيراتالكبيرةالأنهارعندماتشاهدكثيراولكنها

مننوعا03حواليويوجدالبحقإلىتنتميالغاقوطيور

منأكثرطولهايبلغمنهاالضخمةوالانواعالطيور.هذه

قويةبمناقيرالطيورمنالأصنافهذهوتتميز.سم75

فيماهرةالطيرانفيقويةالغاقطيورومعظم.مدببة

السباحة.

ليأكلالسطحإلىويعودالأسماكليصيدالماءفىيغوصالغاقطائر

وشكعلىوهوالسنامالمزدوجالعاقطائرالصورهفىويظهر.صيده

يبتبمممكة.أن
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أوالشائحعالغاقشيوعاوأكثرهاالأنواعهذهوأضخم

حوالىطولهويبلغبيضاء،وجهصفحةوله،الضخمالغاق

شرقىمنمغلقةمستعمراتفيأخاتاويتوالد.سم09

ويبنى.ونيوزيلندالياستراأوحتىشروباوأأسياوعبر،كندا

منيصنعهو،جرفيئتوءفوتغالباعشهالشائعالغاق

ا!لزدوخالغرفذووالغاق.البحريةوايلأعشابالغمكميعات

منالاسمبهذايسمى،الشماليةأمريكافييوجدالذي

موسماخلالتنموالتيالمنحنيةالبيضاءاشأسريشاتأجل

الغاقويتميز.اللونبرتقاليحلقذوأيضاوهوالتوالد.

الغاقأما.الأسماكصيدعلىتدريبهبإمكانيةاليابانى

للذرق.منئمهمفهوبيرو(فييوجد)الذيالبيروي

الطيور.ذرقانو:

على،أ!سباحةاأتماءالأسماكعنأحاقاطيورتبحث

ألاءتحتتعوصو،أسسم!صةاموقعتحددوعندماالماء،سطح

هـتعود.أ!!يةابأقدامهاقويةبضرباتأصسطح،اتحتوتسبح

فيأصيادوناويدربصيدها.لتأكلالسطحإلىعادةالطيور

لهم.الأسماكليصيداليابانيالغاقطائرآسياشرقيجنوب

البجعة.:أيضاانظر

.الدماغفراسةانظر:.جوزيصفرائزغال،

ممتشا!ص)اعلم،الفلكانظر:.ج.يوهان،غاله

)الاكتحتما!(.نبتون(،حديدةكواكب

غالي،بطرس:ان!إ.بطرسبطرس،غالي

.بطرس

بدأ،للاتينيةامريكاأ:نظرا.رومولو،ليغوسغا

)الفمود(.فنزويلاالعشرير(بمالقرن)أوائل

عشرالنامنالقرلينلي)الالويةالباباان!:.الغالدكائية

)الحركةالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةوالتالئكتر(بم

اجمكانية(.العا

علىالإفريقيةالقارةغربيفىيقع،استوائىبلذعئهاظ

المحيطفيداخلاالإفريقيةالقارةمنيمتدالذيغينيا،خليج

وتعتبراسمود.الأفارقةمنغانانس!طومعظم.الأطلسي

منالشوكولاتهصناعةفىتستخدمالتيالكاكاوبذور

تنتجصادراتها.قائمةوتتصدرغانا،فيالمحاصيلأهم

ويوجد.الجودةعالية،المتينةالاستوائيةالأخشابغاباتها

التيالصخورمنمهمةطبيعيةثرواتأيضاغانافي

الماسوكذلك)البوكسيت(الألومنيوممنهايستخرج

والمنحنيز.والذهب

غانا

محميةأووطيمئره!

للاسهطل!هطرصممه!

دولمه

حرىاصد

اللحرسطعمستوىدوقارئالاع

الدوليهالحدودفيمرجعاليستالخرلطةهده

عامفيغاناأرأ!يعلىالبرتغاليونالمكتشفونحط

أنهملدرجةالذهبمنالكثيرفيهاووجدواأم،471

الذهب.ساحلاسمانذاكعليهاأطلقوا

الأوروبيونالتجارذلكبعدالذهبساحلإلىوصل

المتاجرةأجلومنالذهبعلىالحصولأجلمنليتنافسوا

الرقيق.في

الميلاديعشرالخاممه!القرنمنالثمانينياتأواخروفي

،ام157عاموفى،بريطانيةمستعمرةالذهبساحلأصبح

وهوغانااسمهوأصبحاستقلالهعلىأ!ذهباساحا!حص!!

دولفيعضوأولغاناكانت.قديمةإفريقيةلممك!ةاسم

هوالرسميغاناواسمالسود.الأفارقةيحكمهالكومنولث

البلاد.عاصمةأنهاكمامدنهاأكبروأكراغانا،جمهورية

،ام819عامعسكريانقلابأطاح.الحكمنظام

قائدترأس.أم979عامانتخابهاتمالتيالمدنيةبالحكومة

عامحتىأم979عاممنالبلادحكومةعسكري

لمجاموريتامالىلعيحرا

للالسمنعابودارك!داإفريقيا

!لأظغالسلا

يثلوريآ(!صصص-!

العآحساحللاالكاطت!

*--لا--!ظ-كاءء---ءى-3!ير-لمحح!مو
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دستورعلىالغانىالشعبوافق،العامنفسوفي.أم299

أجريت.التشريعيةوالهيئةالرثيسبانتخابيسمحجديد

أحزابأنإلا،ام299عامونيابيةرئامعيةانتخابات

النيابية.للانتخاباتمقاطعتهاأعلنتالمعارضة

السودالأفارقةمنغاناسكانمن%99.السكان

أما.وأوروبيآسيويأصلمنصمغيرةمجموعاتبينهم

عرقيةفئةمائةحوالىإليفينتمونغانافيالسودالأفارقة

أغلبيةوالفانتيألاشانتيمجموعتاوتشكل.مختلفة

قرابةروابطتحمعهماعرقيتانمجموعتانوهماالسكان

كبيرةإفريقيةجماعةإلىالمجموعتانهاتانوتنتمي.حميمة

فتشتملغانافىالأخرىالعرقيةالفئاتأما.آكانتدعى

ويتحدثداجومبا.والموشيوالجا،،الإيويجماعاتعلى

الرسمية.البلادلغةالإنجليزيةأغلبهم

غاناسكانمن67%حواليالريفيةالمناطقفييعيش

فيزرع،الغاباتمناطقفىأما.الزراعةفييعملومعظمهم

النسوةوتقوم.صغيرةمساحاتفىالكاكاوغاناسكان

الطعاملتأمينصغيرةمساحاتعلىالغذائيةالموادبزراعة

عددمن33%حواليفيعيش،المدنفيأما.لأسرهن

الحكومة.فيوظائفيشغلمنهموالعديد،السكان

الغربيالطرازذاتالأبنيةمنالعديدغانامدنفيويوجد

بنيتمنازلفييعيشونالمدنفيالسكانبعضلكن

فىأما.الصفيحمنأسقفهاوصنعتالطينمنجدرانها

الناسمنكثيرفيعيشغانا،منوالجنوبيةالوسطىالمناطق

وأسقفها،الطينمنجدرانها،الشكلمثلثةبيوتفي

فىالمنازلماتبنىوغالبا.القشأوالصفيحمنمصنوعة

غانامنالشماليةالمناطقفيالناسمنكثيرويعيشالفناء.

شكلولأسقفهاالطينمنجدرانهاالشكلدائريةبيوتفي

القش.منمصنوعةوهي.مخروطي

يذقماشقمنمصنوعفهوغانا،فيالوطنياللباسأما

النصفحولالقمالقمنقطعةالرجاليلف.زاهيةألوان

قمصانهنالنسوةتصنعكما.أجسامهممنالسفلي

الناسمنكثيرأصبحوقد.الزاهىالقماشمنوتنوراتهن

الغربية.اللأزياءيرتدونالانهناك

تقليديةإفريقيةدياناتالسكانمن%45حوالىيعتنق

سكانمنالنصارىعددأما%،أ.المسلمينعددويبلغ

.%4فيباةغانا

الفنيةالمدارسفيوالتعليموالثانويالإعداديوالتعليم

حتىالمدارسهناكالأطفالمعظمويرتاد.مجانىتعليم

.جامعاتثلاثغانافيوتوجد.عشرةالثانيةسن

والكتابة.القراءةغانافيالسكانثلثيحواليوباممتطاعة

كثافةذوسهلوهو-غاناسهليرتفع.والمناخالسطح

هضبةباتجاه-غينياخنيجطولعلىويقععاليةسكانية

موجزةحقائق

أكرا.:عمةالعا

الإنجليزية.اللعة:الرسميةاللغة

الجوبإلىالشمالس:المسافاتأبعد2.كم238لم533:المساحة

الساحليالمتسريط،كم994الغربإلىالشرقومن،كم671

كم.953

000/95971بنحوام699عامالسكانعددقدىر:السكانعدد

.2اكمشحص57:ليةالسكاالكثافة،نسمة

يعيشون33%والريفيةالمناطقفييعيشون%67:السكانيالؤزيع

مأ849عامإحصائيةحمسبالسكادعددبلغ.المدنفى

عامفىالسكانعدديباأنوشوقع.نسمة62.12!لم.8أ

نسمة.02لم973لأ...م02"أ

وزيت)الكاسافا(،والمنيهوتالكاكاو،:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

.اليامونباتالحلوةوالبطاطاالسحيل،

،والماس،الألومنيوممنهايستحرحالتيالبوكسيتصخور!التعدين

والمنجميز.،والذهب

الماهوجمي.حشبمنالعديدتنتج:العالات

والأحضرالأحمراللودمنافقيةخطوطعلىالعلميحتوي:العلم

الإفريقية.الحريةإلىترمزسوداءنج!ةوسطهاوفىوالأصفر

الظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.سيدي:الرئيسيةالوحدة:العملة

النقود.

مناطقإلىالغربىالشمالمنكواهوهضبةوتمتدكواهو.

وتفصلالبلاد.منالأوسعطبالجزءمارةالشرقيالجنوب

فىالأممودوفولتاالأبيضفولتانهريبينالهضبةهذه

وتانووبراأنكوبراأنهاربينتفصلكما،والشرقالشمال

مناطقكثيفةغابةوتغطي.والغربالجنوبفىالواقعة

الشمالإلىالواقعةالأراضيوتتحولغانا.غربيجنوب

فيهاتكثرمعشوشبةلتصئأراضيالهضبةهذهمن

أكبرمنواحدة)وهيفولتاوتمئحيرة.المتناثرةالأشعجار

غانا.منالشرقيالوسطفي(الصناعيةالعالمبحيرات

درجةمعدليصلحيث،استوائيمناخغانا،ومناخ

درجةأما.م27إلىالجنوبفيالواقعةأكرافيالحرارة

منأكثرمعدلاتإلىفتصلغاناشماليمناطقفيالحرارة

إلىتصلغانامناطقمعظمفيسنويةأمطاروتهطل.ذلك

فيهافتتساقطالغربيةالجغوبيةالمناطقأماأسم،هو.001

أكثرإلىتصلأمطارأكسيممدينةفيتهطلالأمطار،أغزر

والشرقيةالشماليةالمناطقوتتعرض.العامفيسم002من

إلىنوفمبرشهرمنتمتدقاسيةجفافاوقاتإلىغانامن

.مارس

مهمامخزونافيهاأنإلا،زراعيبلذغاناالاقتصاد.

التىالمحاصيلأهممنالكاكاومحصوليعتبر.المعادنمن

وجوزالبنعلىالأخرىالمحاصيلوتشتملالبلاد.تصدرها

الغاباتوتنتج.النخيلأشجاروبذورالكولاوجوزالهند
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السوثهدالى.الصعيرةاغرىاحوا!تتمركرالغانيالريففيالحياة

محتلروويمتشروريسعولىزه!أضحايااأغرويوداشمادا!عانااسطأركي

السلع.

صما.اماهوجميحشبمما!عاليةتجاريةقيمةذاتأخشابا

الالومنيوممنهايستحرجالتيأجوكسيتاصخورغاناتممق

ومعظم.الخامالصناعةوحشبوالمنجنيزوالذهبوالماس

الزراعيةالمنتجاتتصسعصغيرةمصانعغانافيالمصانع

علىالمصانعمنتجاتوتشتمل.الخامالصناعةوخشب

تيمامدينةفيويوجد.والملابسوالإسمنتالمرطبات

البوكسيتمادةفيهتصهرغانامصانعأكبرمنمصنع

.الألومنيوملاستخراج

فيالواقعة،أح!رزمائيةاالقدرةتوليدتنئمحطات

ص!غالااحتياجاتفواضا،حص!!لحيرةمنالجنوبيالجزء

بإت.وتوحومثا!3رالمجارأسدوا!اتمدالكهرلاء،كما

منأقلغانافيخاصةسياراتيمتلاصنمنعدديبلغ

وسائلفىهناكالناسمنالعديدويختقل،بالمائةواحد

في،الشحن!مياراتفىوكذلك،المزدحمةالعامةالنقل

ويمتلك.الأقدامعلىسيراأضنقلاالآخرينعلىيتعينحين

نسبةأماراديو،جهازالسكانمنعشرةكلمنواحد

لماقىبوا!منأقلإلىفتصما!تلفازياجهازايمتلكونالذين

.السكانعددمن

فيإفريقيةممالكمنقدمواأناساستقر.تاريجةنبذة

باسمالآنيعرففيماام،002عامفي،أخربياالشمال

علىالبرتغاليونالمكتشفونحط،ام471عاموفيغانا.

الذهب.ساحلاسمالشاطىءعلىوأطلقواغانا،شاطىء

علىالحصولفيالبرتغاليينلينافسواالهولنديونتلاه!ا

معاقلعلىأم642عامفيالهولسديونا!متولى.الذهب

ساحلعلىالبرتغاليينسيادةبذلكوأنهوا،كافةالبرتغاليين

الذهب.

ولافسالسائكلشر،القرنفيالرقيقتجارةاردهرت

هذهمكاممبعلىالهولنديينوالبريطانيونالدنماركيون

انتهتعشر،التالممعالقرنمنالستينياتوفي.التجارة

منبريطانياجعلت،أم872عاموبحلول.الرقيقتجارة

كانت)والتيالداخلإلىأصتماطئامنالممتدةالأراضيا

وفى.بريطانيةمستوطنةأضحانتي(امبراطوريةباسمتعرف

مستعمرةإلىبريطانياحولتهاأدوبعدأم،109عام

تعرفالتيالمناطقفيلهاتابعةمحميةإنشاءفيشرعت

غانا.باسمالان

فىالذهبساحلمنطقةفيأحصا!صاوازراعةازدهرت

أواخروفي.المدارستطورتكماالعشريرالقرنأوائل

انتحابتم،العشرينالقرنمنوالخمسينيات،الأربعينيات

نأإلاغاناسكانليمثلواالأفارقةمنالبرلمارأعضاءأغلبية

فيوكذلك،البريطانيالحاكمايدفيبقيتالس!طةامعفما

كواميمنم5191عامفيطلب5ا!زراء.امجلسيد

هوأصبح،ام259عاموشي،ح!صمةيف!ولأننكروما،

مأ549عامفيهناكالس!صانأقامللوزراء.رئيسالفسه

علىتشتمللمالحكومةتلكأس!شبهمحاصةح!صمة

والشرطة.أصدفاعواالخارجيةالشؤون

عامفيا!حتقلالهالذهبأحساحلالبريطانيونمتى

البريطانيللحكمالتابعةتوجومنطقةوأصبحتأم579

توجو.ال!:.كانامنجزءا

تتحولأنأجلمنأم069عامفيغاناس!ظناقترع

جعلللبلاد.رئيسانكروماوانتخبوا،جمهوريةإلىغانا

مؤتمرحزبباسمعرفالذي-أ!حيداحزبهمنن!صوما

منعززكماالبلاد.فيالوحيدأسمياسياالحزب-الشعب

تعاظمأنإلا،الستينياتاسطأوفياحشخصيةاتهسلصاا

تدهورمعالبلاد،فيالفسادتفشيو،الح!صمةعلىالديون

،أم669عاموفيالبلاد.اقتصادأضعفالكاكاو،أسعار

-

؟؟ئه،7؟

وهيفيها،مدينةوأكبرعاناعاصمةأكرا.بالنشاطيعجأكراوسط

.دحريمياءأ!اكما،للأع!المركر
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وأطاح،الحكومةعلىالسيوةمنعسكريمجلستم!ش

العسكريالمجلسهذاعلق.بالاختلاسواتهمهبنكروما

مؤتمرحزبوألغى،البرلمانوحلبالدستور،العمل

أنكرهجوزيفالجنرالالعسكريالمجلسونصب.الشعب

،ام969عامفيأنكرهالجنرالاستقال.للحكومةرئيسا

أمانكواأكواسيالعميدمنهبدلآالعسكريالمجلسوعين

جديدا،دستوراام969عامفيغانااعتمدتأفريفا.

كانالذيبوسيا،كوفيأصبح.المدنيالحكمإلىوعادت

بقيللوزراء.رئيساالتقدميالحزبزعيممنصبيشغل

الكولونيلوأصبح.ام729عامحتىالسلطةفىبوسيا

عاموفي.العسكريةللحكومةرئيساتضيمبونج.كي.آي

تشيمبونجالكولونيلالعسكريينالقادةبعضاجبرأم789

كواسيوليمفريدريكالجنرالمحلهوحل،الاستقالةعلى

قادةأطاحام979عاممنيونيوشهرفىوأعنأكوفو.

جيريأولالملازموتولىأكوفوبالجنرالآخرونعسكريون

رئيسمنصب،الانتفاضةقادقدكانالذيرولنجز،

أفريفابإعدامالجديدةالحكومةوقامت.الحكومة

عاممنسبتمبرشهروفيأكونو.وكذلك،وأتشيمبونج

رولنجز.حكومةمحلمدنيةحكومةحلت،أم979

علىوسيطرآخر،انقلاباام819عامفيقادرولنجزلكن

الغانىالشعبوافق،أم299عاموفي.ثانيةمرةالحكم

نظامظلفيحزبيةتعدديةيكفلجديددستورعلى

نشاطهاممارسةفيالسياسيةالأحزابوبدأت.ديمقراطى

نفسفىوأجريت.ام819عاممنذعليهاح!فرضبعد

كانالذيرولنجزفيهافاز،وبرلمانيةرئاسيةانتخاباتالعام

رئيساوأصبحالوطنيالديمقراطيالمؤتمرحزبعنمرشحا

الانتخاباتفيساحقافوزاالمؤتمرحزبوحقق.للبلاد

إلىالكبيرالفوزهذاالمراقبينمنكثيرعزاوقد.البرلمانية

الحكومةرفضبسببللانتخاباتالمعارضةأحزابمقاطعة

جدد.ناخبينتسجيل

مشاكلوالثمانينياتالسبعينياتخلالغاناعانت

منالعديدإثرهاعلىانتقلطاحنةاقتصاديةوصعوبات

كانتأيضانيجيرياأنإلانيجيريا،فيللعملغاناسكان

أجبرت،أم839عامفي.اقتصاديةمشاكلتعانى

غانا،إلىالعودةعلىغانيمليونحوالينيجيرياحكومة

الشربمياهفىنقصإلىالعددهذاكلعودةأدتوقد

فيها.البطالةوازدياد

،بحيرة،فولتا،الملابس،الأشانتى؟أكرا:أيضاانظر

مي.كوا،نكروما

-7601هـ،006-)946غانادولة.دولةصئهانا،

إفريقيا.لغربيالقومىالتاريخحلقاتأولام(.302

كومبيوعاصمتها،الحاليةموريتانياجنوبىتقعوكانت

باماكو.شمالميلمائتيحواليبعدعلىصالح

،الميلاديعشرالحاديالقرنفيالدولةهذهظهوربدأ

أنهميرجحإفريقيا،شمالىصحراءمننازحةقبائليدعلى

والملحبالذهبالمنطقةثراءأغراهمالبربر،الصنهاجةمن

الصحراويةالطرقنهاياتأهممنواحدعلىووقوعها

فاستقروابغربيها.إفريقياشمالىتربطالتيالتجارية

وغيرها،السوننكىقبائلمنالأصليينبالسكانوامتزجوا

عامالمنطقةهذهفيحاكمةسوننكيةأسرةوكونوا

م.077هـ،اء4

بحكومةالسوننكيمنملوكهاظلفىغاناتمتعت

بينفاشتهرت،الذهبتجارةوازدهرت.قرنينمدةمستقرة

ومزاولةللاستقرارإفريقيامسلميمنكثيرونفجاءها،الأم

لأنفسهموبنوا.الإداريةبالوظائفالاشتغالأوالتجارة

الطينمنالمبنيةالوطنيةالمدينةعنبعيدةالحجرمنمدينة

والقش.

الدولةهذهشعبأفرادبينينتشرالإسسلامأخذ

الوثنيةوظلت،العظمىالغالبيةاعتنقتهأنإلىتدريجيا

المرابطونفتحوعندما.الناسمنوقلةالملكفيمحصورة

حاكماعليهاأقامواام760هـ،946عامالدولةهذه

التاريخ.ذلكمنذمسلمينغاناملوكوصارمسلما.

هـ،048عامالمرابطينعنألانفصالمنالغانيونتمكن

بغدادفيالعباسيللخليفةتبعيتهموأعلنوا،ام870

.مباشرة

عامالإفريقيةالصوصوقبائلأيديعلىغاناوسقطت

تلكباسمالحاليةغانادولةوسميت.ام302هـ،006

إفريقيا،غربيفيالقوميالتاريخيبدورهااعتزازأ،الدولة

تماما.الجغرافيمكانهافيقامتقدتكنلموإن

تتولىامرأةأولأم(.489-191)7أنديرا،غاندي

مابينالوزارةرئالممةتولتالهند.فىالوزارةرئاسةمنصب

ما089عامأيضاتولتهاكماأم6691،779عامى

لهاالتابعينالأمنحراسمناثناناغتالهاوفاتها.وحتى

الاحتكاككثرالتىالدينيةالسيخطائفةفىعضوينوكانا

الهند.انظر:.غانديحكومةوبينبينها

لجواهرالوحيدةالابنةغانديبريدارشينيأنديراكانت

عامىبينالهندلوزراءرئيسأولكانالذينهرو،لال

فترةخلاللأبيهامستشارةوكانت.أم649وأم479

.ام649عامللبرلمانمرةلأولغانديوانتخبت.رئامشه

أصبحتوحتىام649عاممنذللإعلاموزيرةكانت

.شاستريبهادورلالبموتأم!66عامللوزارةرئيسة

مكانتهاماعززتوسرعان،ضعيفةقائدةالبدايةفىاعتبرت



جيفرا،نديغا56

الذيحزبهاشعبيةوأنعشت

خلاللمميئبشكلتدهور

وخاضت.مبكرةانتخابات

شعارتحتانتخابيةحملة

على)اقضواهتاوغرل!ي

حملتهاأسفرتالفقر(.

عنالشخصيةالانتخابية

المؤتمر.لحز!مدهشنصر

غانديأنديراأوجإلىأنديراوصلت

ثم.أم729عاممجدها

والاجتماعية،الاقتصاديةالحالةلإصلاحمحاولاتهابدأت

أثارت.الترنحفيالوطنيالاقتصادبدأكمابالتعثر،

داخله.مهمةجماعاتسخصأالمؤتمرحزبعلىسيطرتها

بتهمةالمحاكماإحدىأدانتها،أم759يونيووفي

الانتخابيةحملتهاخلالمشروعةغيروسائلاستخدام

تقدمأنمعارضوهاطل!ولذا.ام671عامالوزارية

أ!ةحافأعلنتانتقادها،تزايد.رفضتوأحخهااستقالتها.

ألديراأ!تأ.المح!صمةح!-منأسبوع!!بعدالطوارئ

اشقالةشرضترالأساسي!!امعارضيهاعلىالقبض

المحكمةحددتأم،759عاممننوفمبروفى.الصحفية

انهزم،أم779عاموفي.غانديأنديراإدانةالهنديةالعليا

البرلمانيةاللانتخاباتفيالحاك!ا()الحزبالمؤتمرحزب

فيومقعدها،أ!رارةارئاسةغانديوفقدت.الهندية

)أ(.المؤتمرحزبتنظيماأعادتهزيمتها،وبعد.البرلمان

وفيأنديرا.اسمها،منالأولالحرفإلىأالحرثويشير

أخرىومرة.اخبرلمانشيمقعداكسبت،أم089عام

للوزراء.رئيسةغانديأنديراأصبحت

اسمها!صانأباد.ال!همدينةفيغانديأنديراولدت

بجامعةأخحقتانهرو.بريدارشمينيأنديرازواجهاقبل

في.إنجلترافيأكسفوردوجامعةالهند،فيسانتينيكيتان

بينهقرابةالاتوجدغانديصيروزمنتزوجتأم429عام

ثلاثةلمدةوزوجهاغانديسعجنت(.غانديالمهاتماوب!ت

بريطاليا.عنالهنداستقلالحملةفيلدورهماشهراعشر

غانديفيروزمات.وسانجي،راجيف،ولدانلهماكان

غانديأصئحمانجيالسبعينياتوفى.أم069عامفي

كبيرةقوةعلىوحص!!،لأمهالرئيسيالسياسيالمستشار

عامفيطائرةتحطماحادثفيقتل.الهنديةالسياسةفي

الرئيسيالمرافقلعدئدغانديراجيففأصبح،أم089

اخشار،أم684عامغانديأنديرااغتيلتوعندما.لأمه

،للحزبرئيساول!ضنه.لهرئيساراجيفابنهاالمؤتمرحزب

راجيف،،غانديانظر:.الوزارةرئالعمةفيأمهخلف

نهرو.

وزراءرئيس(.أم199-491)4راجيف،غاندي

أنديراأمهخ!ف.أم989وحتى8491عاممنذالهند

مأ849عاممنأكتوبرشهرفياغتيلتالتي،غاندي

أنديرا.،غانديان!:الموزراء.رئيسةكانتحينما

فيالهندفىتعلم.بومبايفيغالديراجيفوأسد

بعدئذتدرب.إنجلترافيكمبردج!ىث!ادوونمدرسة

فيأما.الهنديةالجويةالخطهوطشيعم!وأ!يران11على

سانجيالأصغرأخوهالاهتمامانتزعفقد،السياسةأ!مجا

وجذب،العشرينالقرنسبعينياتأواسصأفيبرزأصذيا

منوكان.لوالدتهرئيسيامستشارابوصفهأصاساانتباه

ليكونسانجيابنهاتعدكانتغانديأنديراأنالواضح

حادثفيسانجيابنهاقتلولكنبعدها.منللهندقائدا

ثانيةالسلطةإلىعادتأنبعد،أم089عامطائرةتحطما

مهنةعنراجيفتخلى،مباشرةذأكولعد.العامننسسفي

أصبحام،839عاموفى.اشبرلمانإلىليمفهماالطيراد

أنديراعزمالواضحمنأصبحالمؤتمر.لحز!أحاماتيرأ!سرا

الوزراء.رئاسةفيراجيفابنهايحلفهاأنعلىعاندي

أنديرااغتيلتأم849عامأكتوبرشهرص!31:فى

المؤتمرحزبأعضاءكبارع!تذأ!كعقب5.غاندي

الانتخاباتوعقدتل!وزراء.رئيساغانديراجيف

علىالمؤتمرحزبوحصلأشمهر،ثلاثةمرورلعد،البرلمانية

الأمرهذاوفسر.مضىوقتأيمنأكثرساحقةأغلبية

غانديلراجيفومواساةتعاطف!تصويتأنهعلى

فترةمنالأولىالقليلةالسنواتخلالوفيشخصيا.

توقعاتمعظمتحقيقفيعانديراجيف!بدأ،حكمه

كانتالتيالبنجابولايةفيجديدةبدايةبدأ.مؤيديه

السيخقادةمعاتفاقإلىتوصلثم،الاضطراباتتعمها

التحكممنيقللبشكلالاقتصادتنفهيمأوأعاد.السياسي!ت

ازدادتأم869عاموبحلول.الثقي!القياديالمركزي

فيخطتهفشلت.غانديراجيفواجهتالتيالصعوبات

وخسرتالعليا.اليدكعسبفىمعارضوهبدأثم،البنجاب

مقربينأناساشملتالتيالفسادمنحالاتبسببقضيته

عائلته.ومنمنه

هذهإحدىعرفتوقد

بفورزلفضيحةالقضايا،

حولبمزاعموارلبطت

شرعيةغيرمدفوعات

ضخمة.أسلحةلصمقات

هذهمعارضوهأثاروقد

الرغمعلى،بحدةالقضية

علىدليلايقدموالماأنهممن

غانديراجيفلهذاعلاقةعانديأحائلةأن



75كرمشندموهنداس،غاندي

فيالمؤتمرحزبانهزمأم989عامنوفمبرشهروفىالأمر.

سئرئيمسابراتابوشسواناتمحلهوحل،الانتخابات

الانتخابية.حملاتهإحدىفىبقنبلةراجيفقتلللوزراء.

أنديرا.،غانديبمتاريخالهند،:أيضاانظر

-)9186كرمشندموهنداس،غاندي

العشرين.القرنفيالسياسيينالقادةكبارأحدام(.489

علىساعد.العطمةالروحأيالمهاتماالهنوددعاهوقد

فيتمثلفريدبأسلوبالبريطانىالحكممنالهندتحرير

له.تكريمالأمتهمأباالهنودواعتبره.عنفدوناللقاومة

واعتبر.الحقيقةمعتجربتيقصةالذاتيةسيرتهغانديسمى

المثلى.الفضيلة)اللاعنف(الأهمساغاندي

علىارتكزمباشراجتماعيعملأسلوبغانديطور

هذاسميوقد.والحقيقةواللاعنف،الشجاعةمبادئ

غاندياستخدموقد(.الحقيقة)قوةساتياجواهاالأسلوب

الهند،استقلالأجلمنللكفاحالحقيقةقوةوممساندوه

اجتماعية.تغييراتإحداثأجلومن

الفريدالحديثالأسلوبوهي-الحقيقةقوةكانت

.البشريللجنسغانديتركهتراثأعظم-النزأعاتلحل

استقلالهاالهندنالتعندماالأسلوبهذاصحةثبتتوقد

البريطانيين.من

فيأم986عامأكتوبرمنالثانيفيغانديولد

تزوجوجادا.خجولاصباهفيكانالهند.فيبوربندر

تماثلهكانتالتيكاستربايمنسنةعشرةثلاثوعمره

العمر.في

إنجلتراإلىلممافرعاماعشرتسعةعمرهبلغوعندما

لممارسةالهندإلىعاد،أم198عاموفي.الحقوقلدراسة

عاموفييذكر.نجاحايحققلمأنهإلاالمحاماةمهنة

12هناكوأقامإفريقيا،جنوبإلىغانديرحلأم398

منالكثيروقادالهنود.حقوقعنمدافعايعملعاما

قامكماإفريقيا،جنوبفىالهنودحقوقلصالحالححلات

البريطانيونألقيوقد.الهنديالرأيصحيفةبتحرير

إصلاحاتأثمرتجهودهأنإلامراتعدةعليهالقبض

مه!ة.

فلسفتهكاملوبشكلغانديطورإفريقياجنوبوفي

حقيقةمنجزءهيكلهاالحياةبأناعتقدحيث،الحياةفي

.الذاتتحقيقهوعندهالأسمىفالهدف.مطلقةروحية

عناصربعضفيهاالأديانجميعبأنيعتقدغانديوكان

بتقليلآمن.الدينيتسامحهعلىدليلااعتبركاالحقيقة

علىللحصولممكنةدرجةأقصىإلىالماديةالاحتياجات

فقداجتماعيامصلحاوبوصفه.الروحيالجزاءوهوالبديل

علىوالقضاءا!لنبوذينطبقةوإلغاءالمرأةلتحريركا!

الطقي.التقسيم

خلالوأصبحللهند،غانديعادأم519عاموفى

عاموفى.الهنديةالوطنيةللحركةقائداسنواتخمس

لمحاربةاليدويوالن!جالغزلبرنامجبدأ،ام029

واصلالثانيةالعالميةالحربوخلال.البريطانيةالواردات

عنف.دونالمدنىالعصيانخلالمنالهندلتحريركفاحه

عامالالمشقلالعلىالحصولالهندواستطاعق

يوماحتفالاتفييشاركلمغانديأنإلا،أم479

يمين)غانديالرموهند

فياشترك(،الصورة

لالجواهرمعالكفاخ

(،الصورة)يسارنهرو،

الهند.اممتقلاللتحقيق

الأمةغانديقادوقد

منكفاحها!يالهندية

بأسلوبهالاستقلالأحل

للمقاومةالداعيالفريد

الح!-اضدبلاعحف

البريطانى.



سولغاا85

ونتيجةالهند،تقسيماعلىحزنمنأصابهلماالاستقلال

.والهندوسالمسلمينبينحدثتالتىالعنيفةللاضطرابات

منبلغعندما،أم489عامينايرمنعشرالثالثوفي

بينالدماءسفكد!نهاءالأخيرصومهبدأعاما78العمر

عشراثنيوبعد.أخرىوجماعاتوالمسلمينالهندوس

طريقهفينيودلهيفيكانوبينماالتاريخذلكمنيوما

هنديالرصاصعليهأطلقالدينيةالمناسباتإحدىلحضور

بينالدينيللتسامحغانديبرنامجضدمتعصبمعارض

.وال!ديانالمذاهبجميع

تاريخ.،الهند:أيضاانظر

سميت.ألمغنميسياالمجالقوةقياسوحدةالغاوس

أنجزألمانىرياضياتعالموهوغاوس،فريدرككارلباسم

المغنطجسيفالمجال.الكهرومغنطسيةفيمهمةأعمالآ

غاوس.،هنحوإلىقوتهتصلإذنسبياضعيفللأرض

إلىللسيكلوترونالمغنطيسيالمجاليصلبينمافقط،

.غاوس02و...

رعاةمنحماعاتالغاوشورعاة.رعكاةالغاوشو،

كان.الجسوبيةبأمريكاالمعشوشبةالبامبا!عهولفيالبقر

وقد.وأروجوايالأرحنتينتطورفيمهمدورالبقرلرعاة

أجقرارعادمعظمامحا!اجومى(األاجر)عمالالبيونيونحل

.الدولهذهفي

وكان.وهنديةأسبانيةأصولإلىالغاوشمورعاةينتمي
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.المجموعات
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مستوىعلىالمجلسأعضاءمنعضوا53ينتخب.الوطني
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المزارعفيللعولالهندمنأجدادهماحضرالذينالشرقيين
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ومحامين.وأطباءتحارامنهمالكثير

الذينوهمغايانا،سكانمن%04السودسسبةوتببئ

فىمعظمهمويعيمشأرقاء.إفريقيامناجدادمهاأحضر

وموظفينشرطةوضباطمدرسينويعملون،المدن
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مؤتمرالعسودمعظمفىيدبينما.التقدميالشعبحزب

فتؤيدالأمريكيونوالهنودالأوروبيونأما،القومىالشعب

الاتحادية.القوةأكلبيتهم

القراءةغاياناسكانمن85%نسبتهمايستطيع

مجانيومعظمه،للأطفالإلزامىوالتعليم،والكتابة

والسادسعةالخامسةبينأعمارهمتترأوحالذينللأطفال

غاياناجامعةأما.المدارسمعظمالحكومةوتدير،عشرة

غايانا.فيالوحيدةالجامعةفهيجورجتاونفيالموجودة

هي:رئيسيةأقاليمثلاثةإلىغاياناتنقسم.السطح

والهضبة.،الداخليةوالغابات،الساحلىالسهل

للمحيطمحاذالأرضمنحزامالساحليالسهل

فيوينخفض،كم84و3بينعرضهيتراوحالأطلسي

عندالبحرسطحمستوىعنالمترونصفمتربنحومعظمه

وقنواتوالحواجزالبحريةالأسواروتمسهمالمد.ارتفاع

الناسحمايةوفيالبحرمياهحجزفىالتصريف

%09نحوويعيشالمد،مياهتغمرهاأنمنومحاصيلهم

كبيراجزءاالمزارعوتغطي.السهلهذافيالسكانمن

والأرزالسكركقصبالمحاصيلمنكثيرينموحيثمنه،

صناعيا.هناكوتعالج

جنوبىإلىالواقعةالهضبةتغطيالداخليةالغابات

غايانا،سطحمن%85نحووتشغل،الساحليالسهل

الختلفة.الأخشابأنواعمننوعألفنحوتضموهي

العشبية.السافاناوسهولالجبالمنتتكونالهضبة

والجنوبالجنوبإلىالهضبةمنالجبليةالأجزاءوتقع

بحيثالبلادبقيةعنعادةمعزولةالمناطقوهذه.الغربي

الهنودمعظمفيهاويعيشإليها،الوصوليصعب

نحوتبلغمساحةالرئيسيةالسافاناوتغطي.الأمريكيين

سافانامنطقةوتوجد.الغربيالجنوبفى2كمأ00076

فيالمزارعونويدير.الشرقيالشمالإلىأصغرعشبية

ويقومونالصغيرةالمزارعبعضالعشبيةالسافانامناطق

الأبقار.بتربية

الأطلسيالمحيطفيتصبرئيسيةأنهارأربعةوهناك

فيوتوجد.وكوارنتينوبيربايسوديميراراإيسكيبوهي

غايانا

دوللةحدودلم!س!ي

طرلق-

حديديةلسةء،

وطنلةعاصمه!

احرىمدد*

البحرسطحمستوىكوقارتفاع*

افىوللةالحدودفيمرجغاليس!الخريطههده

بنبز:الأطلسىالمححص

".بص!!.-!يز،ناغايالتمص*ل!م

لأو!نزويلاعسوريتا

ص:يمولوصيا1نر3*"كاؤ-الثرنسيهعيانا

ادوالاقيامريكا!!ستهظ

!ىالجنوبية

!3!!صكا

خ!لما7ء!لؤلبنباالرالىدبر6

فنزويذلروما9-0،،1100موراالمشمألبىالأاللسيالمحيط

،لارورما!--نم

.ص؟)لص ئشارئي

ليوسدايبر

-)!إدعولوشربرايس!جداونلمهور

رإتيكا..-6!تج

.4لألاكا!،ل!دح!،ميجم-..لوز3-"أو-حنصص،-

لير2!!ت133؟.!-ارضلوتنس!

أرمنرأ21.7ء.،ص!ر؟دصا!طكواكوا.جمجبماجميهلاأبوص!برل!

ننا!بخ!رلاظ6؟ىكا(أبو!سلاصع

ءر93-؟ارثهلا،،-حيص!دجريردما!لطلمموله!رإم!لا/

و!غجو\"لاليلنموحا

بواء-سادالوالم!تر!ثكشما?ء3ك!ءكأ!!73

،سو7؟..!اإ:!لممكىولآ!بر-

3أفي

لبرازبل؟بيدوكو؟

كاراكاي-،*ححمارر!ايلى1إ،

ميل00010(2003



غايانا06
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الحديدية.الس!!منكما03نحووهناكالساحلي
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مستوطنةام581عامفيالهولنديونأقاموقد.المسطقةفي

بهاطالبتكما.بالمنطقةوطالبوابغاياناالانيعرففيما
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الرقألغيوقدفيها.للعملأعسودامناشقيهتاأحضرهر

منالعديدوتوقف،أم838عاملحلولقالونيغير:اعتر

أصحاببدأذلك،بعد.المزارعفيأعمااأسسودصا

مزارعهم.فيللعملالهندمنأ!مالالحضرونا!زارع

البريطانيونضاعف،العشرينأغرنامرالأربعينياتاوخلال

حيثأهلها،ليحكمهانيةالبريطغايانالإعدادجهودهم

الانتخابحقبممارسةالسكانمنأكبرلسفاحدد

التشريعية.الهيئةأعضاءمنأحجرعددلانتخابوقاموا

واجريتأم539عامفيجديددستوروأجيز

الشعبحزبففاز،أم539أبريلفيالانتخابات

طبيبوهو،جاغانتشيدييقودهكانالذيالتقدمي

التشريعية.الهيئةفيالمقاعدبأغلبية،شرقيهنديأسناد

منجاغانإدارةوعزلواأررستوراعلقواالبريطاني!!أصكن

لممياساتأنذلكوسبب.أم539أكتوبرشهرفيالح!صم

إلىالبريطانيةغايانابتحويلنذيرانظرهمفيكانتجاغان

فيبفوزهالحكمإلىجاغانحزبعادثم.شيوعيةدولة

.أم69وأ،م5791انتخابات

امشقلاأ!اعلىتحصلأنالبريطانيةغاياناوأوشكت

للمستعمرةالجديدالد!متورأتاحفقد.أم619عامفي

الهنودبيناندلعالعنفلكن،القوميةثعؤونهاعلىاسميطرة

ثوراتحدوثوبعد.أم629عامشيوالسودالشرقي!ت
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يشكلانكانااللذانالحزبانوهما،المتحدةوالقوة

الهيئةفيالمقاعدبأغلبية،جاغانلحكومةالمعارضة

.ائتلافحكومةوشكلا،التشريعية
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غايانادولةباسمتعرفالبريطانيةغاياناوأصبحت

محاموهو،بيرنهامفوربسوأصبح.أم669مايوفىالمستقلة

للوزراءرئيسأول،الوطنيالشعبمؤتمرحزبوزعيمأسود

مؤتمرأصبح،ام689عامومنذفيها.زعيموأقوىغايانافى

التشريعية.الهيئةفيالمقاعدأغلبيةيملكالوطنيالشعب

العشرينالقرنمنالستينياتأواخرفىغاياناتطورتميز
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التيالأخرىوالصناعاتالبوكسيتمناجمعلىفسيطرت

الصناعاتعلىالسيطرةتولتكما.أجنبيةشركةتمتلكها

الرئيسية.الغايانية

الدينيةبالطوائفالمسماةالدينيةالجماعاتمنعددقام

غاياناإلىالعشرينالقرنمنالسبعينياتفيبالانتقالأيضا

وهيالمعبد،جماعةالجماعاتهذهبينمن.أخرىدولمن

جيميتزعمهاكان،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنطائفة

المعبدجماعةأقامت.بروتستانتيدينرجلوهوجونز

جونزتاون.باسمتعرفأصبحتغاياناشمالفيمصتوطنة

،ريان.جليو.الأمريكيالنائبذهب،ام789عاموفى

تهمفيللتحقيقجونزتاونإلىكاليفورنيا،نوأبمنوهو

قسراالطائفةأفرادبعضيحتجزكانجونزإنتقول

وقد.المعاملةسوءمنأخرىولأشكالللتعذيبويعرضهم

منوفردايرافقونهكانواصحفيينوثلاثةليوالطائفةأفرادقتل

ذلكوبعد.جونزتاونمغادرةقررقدكانالطائفةأفراد

ذلكفيماتوقدبالانتحار.طائفتهأفرأدجونزأمر،بقليل

تجرعفقدجونز.فيهمبمنفرد009منأكثرالوقت

آخرين.أفرادأيديعلىبعضهموقتل،السممعظمهم

جونزتاون.بمذبحةتعرفالحادثةوأصبحت

،ام089عامحتىغايانالوزراءرئيسابيرنهامبقي

منكثيرازادتحركةبيرنهامتزعم،السنةتلكوفي

فيحكوميمنصبأعلىوجعلتهاالرئاسةصلاحيات

عامبيرنهامماتوقد.للدولةرئيساأصبحثم،الدولة

ديزموندهيوالوزراءرئيسالرئاسةفيوخلفهام،859

حزبه،فوزأعقابفيجديدةولايةهويتيبدأ.هويتي

فيأجريتالتيالانتخاباتفي،الوطنيالشعبمؤتمر

عنالحكومةأعلنت،أم989عاموفي.العامنفصر

التيالشركاتبعضخلالهاباعتاقتصاديةإصلاحات

عامأجريتالتيالانتخاباتوفى.الدولةتمتلكهاكانت

البرلمانمقاعدبأغلبالتقدميالشعبحزبفاز،أم299

للبلاد.رئيساجاجانزعيمهوأصبح

.جورجتاون:أيضانظرا

غايانا.ان!:.البريطائيةغايائا

الصلبة.الأشياءأنوأعكافةمندقيقةجسيماتالغيار

أصغرالصغر،المتناهيالغبارمنالواحدةالذرةقطرويبلغ

الثقيلالغبارذرةقطرويبلغ.ملمأمن

فىألموجودالطبيعيالغبارمنالأعظمالجزءويتكون

أماكنمنالغبارويأتي.الرياحتحملهامعدنيةموادمنالجو

ومنالطينيةالتربةومن،المتفتتةوالصخورالتربةمثلشتى

المحروثة.الحقول

منيأتيالغبارمنخاصنوع.البركانيالغبار

الصلبةالبركانيةالحممالبراكينانفجاراتتحول.البراكين

مكونةالجو،فيتتناثرسائلةحمموإلى،مسحوقإلى

فيالبراكيننشرتوقد.الزجاجمنصغيرةوقطعحبيبات

.الأرضعلىالغبارمنضخمةكمياتالماضي

تحملهماطريقعنإماالغباريتراكمالغبار.تراكمات

للغباربالنسبةأما.المائيةالمجاريماتجرفهطريقعنأوالرياح

مكانه.يتجففيماسرعانفإنهالخشن

المرتفعاتتغطيالشالغبارتراكماتمننوعانوهناك

طبقاتعنينشأمعدنيوغباربركانيغبار،والأودية

التيالثلوجطبقاتمقدمةعلىتوجدالتيالعاديةالطين

التيالغنيةالتربةوتتكونوأديروبا.الشماليةأمريكاتغطي

منكلفيوالموجودةالطفالي،الرالسبباسمتعسمى

انظر:الغبار.هذامن،الشماليةوأمريكاوآسياأوروبا

الطفالي.الراسب

المكثفالماءبخاريتجمع.البشريللوجودأهميته

وقدالماء.منصغيرةقطرأتويشكلالغبار،ذراتعلى

انظر:معا.الغبارذراتتجمععندالثلوجأوالمياهتتشكل

إلىالشمسأشمعةكلوصولدونالغبارويحولالمطر.

.لأرضا

الهواءفيالمعدنيالغبارمنضخمةكمياتتوجد

فيالغبارهذايتجمعوقد.والمصانعوالمناجمبالمحاجر

بمرضإصابتهمإلىيؤديمما،للعمالالتنفسيالجهاز

ناقلأالأحيانبعضفىالغبارويكون.السليكيالسحار

لبعضالبوغيةالأطوارتشبهالأحيانبعضوفيللبكتيريا،

نفسهالوصفوينطبقالغبار.جسيماتالبكتيرياأنواع

ارتفاعفيسبباتكونالتياللقاحوحبوبالعفنأبواغعلى

القش.بحمىالإصابةوفي،الحرارةدرجة

الهواء.:أيضاانظر

الأرضسطحعلىتستقرمشعةمادةالدريالغبار

ويتكون،الجويالغلاففينوويانفجارحدوثعقب

عنالنظائرهذهوتنتج.ا!لشعةالنظائرتسمىذراتمن
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مفاعل،أونوويسلاحفيالبلوتونيومأواليورانيومانشطار

الدراتماانفجارعنالناجالإشعاعيحولعندماأو

مشعة.ذراتإلىالأخرىالمجاورة

المشعةأخظائرا)تتفتت(تنحلالانفجار،فعقب

أجسامشىأو،الأرضاسطحعلىأوالهواء،فيالموجودة

بإطلاقذأسكواستقرارا،أكثرنظائرإلى،الحيةالكائنات

وأشعةبيتاوجسيماتألفاجسيماتشك!!فيالإشمعاع

الإشعاعمنكبيرةكمياتإلىالتعرضيؤديوقدجاما.

لفتراتالإشعاعإلىالتعرضأما.الوفاةربماأو،المرضإلى

.المورثاتويدمرالسرطانفيسببطويلة

فيالنوويةالأسلحةاختباراتكانت،الماضيوفي

أما.الذريالغبارمننكبيرةكمياتتنتح،الجويالغلاف

أخبارا!صمياتأ،رضر1تحتالاختباراتإجراءقللفقداليوم

ادثالحوعنأيضايمتىقدالذريالغباروأعن.الذري

أ!نو:ية.االمفاعلاتتصيباشتيالخطرة

الانفحاراتكلتنتج.الذريالغبارينتجكيف

والغبارالساخنةالغازاتمنعملاقةناريةكراتالنووية

النارية،أممرةاداخلالمواد!!لتتحولحيث،الساخن

يحدثوعندما.غازاتإلىلها،الملامسةالموادوكل

الناريةالكرةتحولس!إلأرض،منقريباالانفجار

وتجذب.غازاتإلىوالمبانىالخضريوالغطاءالتربة

والغبارالأوساخأضاريةاالكرةفيالساخنةالغازات

الناريةالكرةصعودأثناء،الصغيرةالجسيماتمنوغيرها

بالنظائرالمتبخرةالموادك!!تتحدث!ا.الجويالغلاففي

المتبخرةالموادهذهوتبردالانشطار.عنالناتحةالمشعة

صلبةجسيماتإلىبعضهاويت!ضفصعودهاأثخاء

الرمادإلىالمرئيغيرالدقيقالغباربينالحجمافىتتراوح

هذهوتعود.الثلجيةالكسفحجمحجمهيبلغا!ذيا

الأرضإلى،المشعةالنظائربهاتلتصقأضيا،الجسيمات

.ذريغبارش!س!!كط

علىكثيرةعواملتؤثر.الذريالغبارينتشركيف

فيلتتكثفالذريالغبارجسيماتتستغرهضهأصذيااشمن

منابتداءتقطعهاالتيوالمسافة،الأرضاعلىوتستقرالجو

-2وتركيبهاالجسيماتأحجام-امنهاالمصدر،

نمط3-العسقوطفيتبدأأنقبلتبلغهأصذياالارتفاع

الذيالعرضخط4الجسيماتتحم!!التيالرياح

السنةمنالجزء5-المشعةالنظائرإطلاقعندهيحدث

الانفجار.فيهيحدثالذي

الذريالغبارمنالثقيلةأوأممبيرةاالجسيماتوتستقر

منتظمةغيرمساحةفيمنه،تطلة!أسدياالمكانصأعر!با

تحملها.التيالرياحاختلافحعسبتحتلوأصش!ص!ث،ا

مسافةازدادتكلماالإشعاعشدةتق!!،عامةلصفةر

قدالإشعاعيالنشاطولكنالمصدر،عنالجسيماتابتعاد

تسمىالذريالغبارنطاقداخلمتماثرةمناطقفييتكثم!

تحرفعندماالبعالساخنةوتحدث.الساخنةالبقع

جسيماتالتساقطانواعمنوغيرهماوالثلوجالأمطار

.الجويالغلافخارخالذريالغبار

إلىالذريالغبارمنالصغيرةالجسيماتتصلوقد

الرياحتحملحيث،الرياحبفعلالعال!امنالبعيدةالأجزاء

الغلافمنالسفلىالطبقةأيالتروبوسفير،عبرالمتسقلة

أيامعدةبينتتراوحلفترات،أسذرياأخبارابعض،الحوي

الأرضسطحمنالقريبةالرياحوتغير.أسابيرهـعدة

موسكو.
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للقدرةتشيرنوبلمحطةحادت

أجزاءأوروباشرقفىالمووية

وليلاروسأوكراليام!واسعة

إلىالحريطةيوضح.وروسيا

الأرضىالتلوتاليمين

شكلوهو،371بالسيز!م

قيمستوقد.السيزيومم!مشع

النشاطلوحدةالتلوتكميات

.الكوريالمسمىالإشاعر،
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الصفرنقطهة

تو!.مشظمغيرتمكلذاتممطقةعلىيترسبالمحليالذريالغبار

سعتهانفجارمنللإشعاعالسمبيةالشدةالرسمهذافىالمحمرةالمساحات

الساخنة.البقعالغامقةالحمراءالمناطقوتمثلطن.مليون51

تهبالعلويالتروبوسفيرطبقةفيالرياحولكناتجاهاتها،

إلىالمحمولالذريالغبارويكمل.الضرقاتجاهفىعادة

وأأسبوعخلالالأرضحولدورتهالارتفاعهذا

منقريبالأرضحولنطاقفيمعظمهويسقط،أسبوعين

.الذريالغبارمصدرعرضخط

كميةترتفعالقويةالنوويةالانفجاراتمعظموفي

طبقةايالستراتوسفير،إلىالذريالغبارمنكبيرة

يتسعوهناكالتروبوسفير،فوقتقعالتيالجويالغلاف

تتراوحفترةفيالأرضإلىويعود،الذريالغبارانتشانطاق

مشوات.وعدةشهورعدةبين

خطورةالذريالغباريشكل.الذريالغبارخطورة

التيالمشعةالعناصربسببوالبشروالحيواناتالنباتاتعلى

هذهوتشتمل.الإشعاعداءانظر:.تحوينهفىتدخل

عنصرا03منلأكثرنظير002حواليعلىالعناصر

.النوويالانفجارينتجهاكيميائيا

الإشعاعالذريالغبارفيالمشعةالنظائروتطلق

النابخالإشعاعيالنشاطمعظمويختفي.متفاوتةلفترات

لذلكونتيجة.أيامأوساعاتعدةبعدالذريالغبارعن

منأسبوعينمروربعدالإشعاعىالنشاطقوةتساوي

قوةمنجزءألفمنفقطواحداجزءأالنوويالانفجار

الانفجار.منواحدةساعةبعدالإشعاعىالنشاط

الذريالغبارعناصرمنمحدوداعددالأنذلكويحدث

فالسترونتيوم.طويلةلفترةالإشعاعإطلاقفييستمر

قوتهنصفيفقدمشع،نظيروهو،المثالسبيلعلى0،9

137اسميزيوميفقدبينما!شة،28كلالإشعاعية

الإشعاعانظر:.سنة03كلالإشعاعيةقوتهنصف

(.الإشعاعيوالنشاط)الإشعاع
36الذريلغبارا

الحوية)ال!ةالستراتوسفيرمنطقةفيالرياحتبعثرهالبعيدالذريالغبار

النابخالذريالغبارأنكيفالأسهمتوضح.العالمفيمكالىأيإلىالعليا(

أوروبا.شمالإلىينتقلأنبمكنشيكاغولينوويالفحارعن

الذريالغبارعنالنايخللإشعاعالتعرضويحدث

بالإشعاعالإصابةتحدثالأولىالطريقةففي.بطريقتين

.الأرضعلىالمشعةوالأحجارللجسيماتالتعرضبسبب

المباشرالإشعاعهذامنأنفعسهمحمايةالناسويستطيع

،المنازلفيالمكوثأوالأرضتحتمخابئإلىباللجوء

الغبارمنالحمايةالمنازلوجدرانالتربةغطاءيوفرحيث

.الذري

إلىالذريالغباريدخلللتعرضالثانيةالطريقةوفي

بالنظائرالملوثالماء،أوالغذاءأوالهواءعبرالجسم

محمولةالمشعةالجسيماتتبقىلاالعادةوفى.المشعة

إلاخطرأالهواءلايشكلولذلك،طويلةلفترةالهواءفي

لفتراتفيستمرالغذاءعبرالإشعاعنقلأما.قصيرةلفترة

الغذاءعبرالإشعاعلانتقالالمعروفةالطرقومن.طويلة

يستقرعندمايبدأوالذي،اللبنعبرالمشعةالنظائرانتقال

الأبقار،بهاتتغذىالتيالحشاشعلىالذريالغبار

ولذلك.البقرةلبنإلىالمشعةالنظائربعضتنتقلحيث

الذي،131اليودالملوثاللبنيشربمنكليتلقى

تمتصهالذي،09والسترونتيوم،الدرقيةالغدةفييتجمع

العضلاتفىيقجمعالذي،137والسيزيوم،العظام

المباشربالترسبأيضاالغذأءويتلوث.الأخرىوالأنسجة

النباتاتجذوروامتصاص،النباتاتعلىالذريللغبار

التربة.منالمشعةللنظائر

والاتحادالمتحدةالولاياتفجرت.تاريخيةنبذة

النوويةالأسلحةمنعدداالأخرىالدولوبعضالسوفييتي

القرنوستينياتأربعينياتبينالممتدةالفترةفيالتجريبية

معدلاتإلىالذريالغبارازديادإلىأدىمما،العشرين

فىبما،دولةمائةمنأكثروقعتأم639عاموفي.خطرة
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معاهدةعلى،السوفييتىوالاتحادالمتحدةالولاياتذلك

سطحفوقالنوويةالأسلحةعلىالتجاربإجراءحظرت

الذريالغبارنسبةانخفاضإلىذلكوأدى،الأرض

ولكنهما،المعاهدةعلىوفرنساالصينتوقعولم.بشدة

فوقالنوويةالأسلحةعلىالتحاربإجراءمؤخراأوقفا

.س!إلأرض

حوادثمناليومالذريالغبارمعظمويأتي

فىانفجارحدثأم869عامففى.النوويةالمفاعلات

والتيأوكرانيا،فىبتشرنوبلالنوويةالقدرةمحطة

ذلكعنونتج،آنذاكالسوفييتيالاتحادمنجزءاكانت

131اليودمنأساسيةبصفةمكونذريغبار

مفاجئارتفاععنالانفجارنتجوقد.371والسيزيوم

وقودحرارةدرجةارتفاعإلىأدى،الناتجةالقدرةفي

النيراناشتعالإلىبدورهأدىأ!ذيوا،بشدةالمفاعل

المشعةأضظائراهروبإلىذلكوأدى.الأبخرةوتصاعد

أ!لافاإلىالمفاع!!فىالنوويالانش!ارعنالناتجة

طدةأ!الاشتعافيأستمرتاكتياشنيرأنأبخرةعبرالجوي

.أيامعشرة

بفعلتشيرنوبلانفجارعنالناتجالذريالغبارانتشر

فيبقيتال!جيرةالحسيماتمعظمولكن،الرياح

المشعةالنظائرترممبمعدلاتأعلىوكانتالتروبوسفير.

وجسوببيلاروسشرقوجنوبأوكرانياغربشمالفى

الترسباتعننتجت،ذلكإلىوبالإضافةروسيا.غرب

وحملت،الذريالغبارنطاقأنحاءكلفيبمائساخنة

نهايةفيوأمكنأوروبا،ووسطشمالإلىالمشعةالنظائر

أنحاءكلفيالإشعاعمنضئيلةكمياتقياسالمطاف

الشمالي.الأرضيةالكرةنصف

التاريخ.فيانفجارأسوأتشيرنوبلانفجاركان

أشدهاكان،خطيرةأخرىانفجاراتأيضاوقدحدثت

لإنتاجوندسكالمحطةفيحدثالذيالانفجار

لوثحيثأم،579عامفىإنجلتراشمالفيالبلوتونيوم

مفاعلاتإحدىفيالنيراناشتعالعنالنابخالذريالغبار

الريفيةالمنطقةمنك!ا052حوالىبلغتمساحةالمحطة

فيانفجارحدثالمتحدةالولاياتوفي.بالمحطةالمحيطة

منبالقربالنوويةللقدرةآيلاندماللثريمحطهة

ارتفاعأدىفقد.أم729عامفيببنسلفانيا،هاريسبيرج

إلىبالمفاعلالتبريدنظامتعطلعنالنابخالحرارةدرجة

وقوعول!شالانفجار.أإأدىمما،المفاعلقلبتدمير

إلىالمشعةالجسيماتاطلاقمنعواقبناءداخلالمفاعل

كبير.حدإلىالجو

،النوويالسلاحبمالنوويالمفاعلالنظير،:أيضاانظر

.لإشعاعا

(.الرأس)أعطيةالعربيةالشعبيةالأزياءانظر:.الغترة

يعقبهماغالباالمعدةمنطقةفيكريهإحساسالغثيالى

المعدةجدارعضلاتتبطئأخثياناحالةوفبماء.القي

توقفأوتبطئوبالتالي،الحركةعنتتوقفأوحركتها

الفعلهذأيمنعأنويمكن.المعدةمحتوياتهضمعملية

وفيابتلاعها.تمالتيالسامةالموادامتصاصمنالجسما

اسمامة.المادةمعظمتطردأغىءاأ!ةحا

نفسية،عديدةأخرىأسبابمنالغثيانينتجوقد

المشاهدللغثيانالنفسيةالأسبابوتشم!!.وعضوية

وتشولالشديد.والقلقالكريهةوالروائحالبغيضة

القناةالتهابأووإعاقةالشديدايلألما،العضويةالأسباب

غيروالحث،المتزايدةالبدنيةوالتدريباتالهضمية

بالأذنالاتزانأعضاءأي،الدهليزيللجهازالطيعي

،الدهليزيالجهازعنالناتجالغثيانعلىويطلهت.أطاخليةا

الحملفترات،الغثيانيصاحبماأجأوغاالسفر.مرص

منالأولىالثلاثةللأشهرأصباحيةاالفتراتفي:خاصة

الحم!!.

نهاياتبتنبيهالغثيانالسامةالموادبعضوتسبب

موادتسببكماالأمعاء،أوالمعدةبطانةفي،الأعصاب

حيث،الدمبوساطةامتصاصهابعد،الغثيانأخرىسامة

وهو،النخاعفىخاصةخلاياإلىالحسمومالدميحمل

الغثيانالخلاياهذهوتسبب.أررماغالساقالسفليالجزء

يتمحيثالدماغمنالعلياللأجزاءنبضاتبإرسال

مختلفةعقاقيراستخدامويتم.الإحساساتامشقبال

.الغثيانمنمعينةحالاتفيللتحكم

التقيؤ.:أيضاانظر

لح!الحليؤثر)كيصالحملانظر:.الصباحغثيان

الساء(.

أسلافهمعاشالذينالناسمنمتجولةمجموعةالغجر

العالممنجزءكلفياليومالغجرويعيشالهند.فيأصلا

رحلا.مازالوأالكثيرينولكن،بعضهماستقروقد.تقريبا

جماعاتفيمنتظمونلأنهمالغجرعددولايعرف

وتتراوح.الرسميةبالجهاتالاتصالويتجنبون،صغيرة

وستةمليونبينالعالمأنحاءكلفيالغجرأعدادتقديرات

الشرقية.أوروبافيالغجرأعدادأكبررتعي!غملاي!ت.

أسبانيا،فىالكاليتشملمنهماكثيرةمجموعاتوتوحد

هيروموقبائل.ألمانيافطوالسنتفرنسا،فيوالمانودق

العالمأنحاءكلفيوتعيشالغجر،منالاكبرالجماعة

تقريبا.
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الزوجمنرومقبائلفيالأسرةتتكون.الثقافة

المتزوجينوأبنائهماالمتزوجينغيروأطفالهماوالزوجة

،الحالاتمنالعديدوفي.وأطفالهمالأبناءوزوجات

معاتعيشعصبةالقرابةذأتالأسرمنمجموعةتكون

الكرس،هيالعلياوالسلطة.ألاقتصاديةالأمورفيوتتعاون

علىومؤسسةللسلوكمنظمةقوانينمجموعةوهو

.للروموالفلسفيةالدينيةالمعتقدات

بينهم،يعيشونالذينالناسلغةالغجرمعظميتحدث

لغتهمأيضايتحدثون،حالأيةعلى،منهمالكثيرولكن

رومانى،الغالبفيتسمىوالتيبهم،الخاصةالقومية

الإيرأنية.-الهنديةاللغاتمجموعةإلىتنتميلغةوهي

لاخر.مكانمنالرومانىوتختلف

وراقصين.موسيقيينبوصفهمطويللزمنالغجراشتهر

وأضافوأالأخرىالشعوبورقصموسيقىاقتبسواوقد

التقليدية،الغجربأعمالمنهمكبيرةأعدادوتشتغلإليهما.

الخيولوتجارةالمعدنيةوالأشغال)الطالع(البختقراءةمثل

.الأخرىالمهنوبعضالحيواناتوتطيب

عامحواليفيالهندالغجرغادر.تاريخيةنبذة

غربإلىأولأوصلواوقد.غرباترحالهموبدأوا،أم...

قدمواأنهممدعينعشرالخامسالقرنبدايةخلالأوروبا

الأوروبيونرحبوقد.الصغيرةمصرتسمىبلادمن

انقلبواقصيروقتبعدلكنهمالأمر،بدايةفىبالغجر

يجوبونالجددالقادمونهؤلاءفيهكانوقتفىعليهم

أوروبافىالغجروأقام.ويتسولونالبختيقرأونأوروبا

بدأأنوبعد.ضدهمالعدائيالشعورمنالرغمعلى

فيبعفالغجراستقر،الأمريكتيناستعمارفيالأوروبيون

.الجديدةالأراضي

قتلأم(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربوفي

الغجريستقر،والان.الأوروبيينالغجرآلافالنازيون

.المتميزةثقافتهمعلىيحافظونلكنهم،متزايدةبأعداد

رقصة.الفلامنكو،؟الكهوفسكان:أيضاأنظر

انتشارا.الأوروبيةالغربانفصيدةأعضاءأكثرالغدا!

،الزيتونغرابمنوأكبر.الأسحمالغرابمنأصغروهو

أرجوانىلونبوجودالفصيلةأعضاءسائرعنويختلف

بالحشراتالتغذيفيوبعاداتهالأسود،ريشهعلىلامع

ريشالغدافينتفالنضجبلوغهوعند.فقطوالحبوب

.الرماديالأبيضإلىذلكبعديتحولالذيوجهه

يظلأوروباوسطففى.للغدأفالهجرةعاداتوتختلف

المناطقغدافيطربينما،العامطوالبيتهفىالغداف

بناءموسموأثناءالشتاء.فصلفيجنوباالشمالية

يعرففيمابالمئاتالغدافغربانتتجمعالأعشاش

تقلدكيفالأليفةالغدافغربانتتعلموأحيانا،بالسرب

المكر.عنهايعرفكما،الإنسانصوت

.الغراب:أيضاانظر

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الرقبةبديالغداما

)الطور(.العربية

فىالبريالحيوانانظر:.الذيلمروحيالغدا!

)الطيور(.العربيةالبلاد

تبعدبولنديةساحليةمدينةبالألمانيةدانزجأو!كدافسك

فيستولا،نهرعلىتقع.البلطجقبحرعنمتراتكيلوستة

واحدةمنهاالمدينةموقعجعللبولندا.الرئيسىالماءمجرى

سكانهاعدديبلغ.الوسطىأوروبافىالموانىءأهممن

نسمة.005664

لأنماطالتاريخيةبالمبانيغنيةغدانسك.ا!لدينةوص!

أولبنيتالتيماريسانتكنيسةأشمهرهامن.عديدة

المشهورةالمبانيومن.الميلاديعشرالرابعالقرنفيالأمر

مركزاغدانسكتشكلالطراز.قوطيةالبلديةدارالأخرى

جامعةأنشئتوقدبولندا،لشمالمتقدماحضارئا

.أم079عامفيغدانسك

معغدانسكتشكل.للمدينةالاقتصاديةالأهمية

العالم.فيالسفنصناعةمراكزأعظمأحدجدينياجارتها،

والاجهزة،الكيميائيةالموادغدأنسكفيالمصانعتنتج

المعدنية،والمنتجات،وألالات،الغذائيةوالمواد،الكهربائية

.والمنسوجات

القرنفيغدانسكالسلافيونأنشأ.تاريحيةنبذة

للعصبةغنياتجاريامركزاوأصبحت.الميلاديالعاشر

العصبة:انظر.الوسطىالعصورخلالالألمانيةالهنزية

.ام466عامبولندالملكمقاطعةوأصبحت.الهنزية

روسياتقاسمتوعندماإداريا.مستقلةكانتولكنها

أيديفيغدانسكسقطت،ام397عامبولنداوبروسيا

البروسيين.

أم(،-189ا19)4الأولىالعالميةالحرببعد

عصبةإشرافتحتمستقلةمدينةغدانسكأصبحت

عددوبلغ2كما529مساحةتغطيوكانت.الأم

الاتصالاتبولنداأدارت.نسمة000.514سكانها

لغدانسككان.الجماركوجبايةالحديديةالسككوطرق

انظر:.الأمعصبةعنممثليديره،تشريعيمجلس

الممر.،البولندي

إلىغدانسكبضمالألمانطالبام،939عامفي

العامفىبولنداألمانيافغزترفضتبولندالكنألمانيا،
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القنابلدمرت.الألماناأيديفيغداسمكوسقطت،نفسه

أ)!3!الثانيةالعالميةالحربخلالكبيراتدميراغدانسك

منجزءاغدانسكأصبحت،الحربولعدام(.459-

،ام079عامفيمنها.تهدممابناءوأعيدبولندا،

أصشيوعىاأسظاماعلىللاحتجاجمركزاغدانسكأصبحت

مدنوغدانسكفيالمظاهراتأدتوقدلالبلاد.القائم

اشتيالع!اليةأضضامنانقابةت!صينإلىام089عامأخرى

حرةانتخاباتوإجراءالشيوعيةالحكومةإقصاءفينجحت

بوأصدا.فيجديدةحكومةقيامإلىمهدت

بالغدد،شبيهنسيجمنكتلةالبلعوميةاللوزةأواثالي

وراءوتكون،الحلقمنالأعلىالجزءفىعادةيوجد

هذام!صغيرةكميةوتوجد.مساشرةالأنفيةالممرات

عادةوتتقلص.أ!لادةاحديثىالأطفالحلوقفىالنسيج

لا:قد.العاشرةسنأطهفلايبلغعندماوتختفيبالتدريح

لدرحاتأنحدانياتافتزدادأحياناأخقلصاهدايحدث

عامبوجهالناسيسميهحجيرا،نموالت!صنمتفاوتة

.الغدانيات

جداكبيرةبكثافةينموأنأخدانياتلنسئاويمكن

معشداخلثمومن،ال!نفخلفالواقعالفراغكليملأ

الجراثيمبإيواءالناعمالنسيجيقومكما،الأنفيالتنفص

في،المعديةالكائناتوتسب!.للعدوىعرضةويصبح

الجزءويتجعد.الانتفاخمنمزيدا،الأحيانمنكثير

مستحيلا،الأنفاعبرويصئالتنفسالحلة!منالأعلى

منكذلكألما.وتسببالمنطهقةكلتلتهبثمومن

قناةإغلاتأطغدانياتالمتضخماأضستىايسببأنالممكن

الوسطى.والأذنالحلهتمؤخرلينتربطالتيا!متاخيو

حالةمنتجاالوسطىالأذنفيسائليتكون،وعليه

ى

ا!،

!ع!ىررء

وقدى.البلعوممنالعلويالحرح!تحتح!صاالملعوميةاللورأوالغدايات

الألرو.منالتنمس!يصعوبةمسسةشتلته!أحيالاتتصحم

هذهوتؤدي.الوسطىللأذنالخطيربالالتهابتسمى

.بالعدوىالمتكررةالأذنالسموإصابةفقدانإلىأسةالحا

.الأذن:انظر

نسيجمناللوز،منكغيرهاالغدانياتتت!صنر

واللوزالغدانياتوتكون.اللمفاويالجهاز:انظر.لمفاوي

الجزءحولاللمفاويالنسيجمنمتصلةحلقةالأخرىا

لعدوىالغدانياتنسيجتعرضفإذا.للحلة!الخلفي

تسمىجراحيةبعمليةاستئصالهللأطباءيمكنمتكررة

الغدانيات.اسئصال

.مفيدةكيميائيةموادويطدقينتجعضونسئأوالغدة

ومعظمالإنسانجسممنمختلفةأماك!فيالعددتوجد

تؤديالغدةتطلقهاالتيوالمواد.الاخرىالحيوانات

سبيلعلىتساعد،الإفرازاتهذهفبعض.مختلفةوظاثف

يساعدالاخربعضهاأنكمارطبأ،الحلدجع!!فيأ!،الثا

الهضما.عملية!ى

منألمماسييننوعينعلىالإنسانحسم:يحتوي

وتختلفالإفراز.خارجيةوغددصماءغددالغدد:

الصماءالغددتطلقحيثإفرازهاطريقةفيالغددهذه

الإفرازخارجيةأمخدداتصببينما،الدمفيإفرازها

السطحإلىتقودصغيرة)أنابيب(قنواتفيإفرازها

لأعضاءالداخليالسطحأو،والعينينللجلدالخارجي

الدقيقة.والأمعاءالمعدةمثل

تساعد،اللاقنويةالغددأيضاوتسمىالصماء.الغدد

وتنتج.الختلفةالجسمأنشطةتسطمفىأصصبياالجهار

وتنتقل.الهورموناتتسمىكيميائيةموادأخدداتفرزر

وبعد.الجسمأجزاءجميعإلىأررماخلالمنالهورمونات

أوالعضوعلىالتأثيروهوهدفهإلىالهورمونيصلأن

أفعالحدوثفيلمجسببفإنه،عليهيؤثرالذيالنعمييج

والتطوركالنموبالجسمعملياتالهورموناتتنظم

وتساعدللإجهاد،الجسمامشجاباتأيفماوتنسقوالتوالد،

الطيعى.الإطارفيللجسمالكيميائيالتركيبحفظعلى

الجسميحولبهاالتيالعمليةتنظمفهيلذلكوبالإضافة

حية.وأنسجةطاقةإلىأ!عاما

وأواحدأمنهاكلينتجأعضاءالصماءالغددومعظم

جزءينمنيتكونالغددهذهوبعض.الهورموناتمنأكتر

الغدتينمنفكلمختلفا.هورمونامنهاكليفرزأكثرأو

وأواللبالخارجيةالطقةأوالقشرة:شقانلهالكظريتين

الكورتيزولهورمونيالقشرةتنتج.الداخليةالطبقة

الأدرينالينهورمونياللبويفرز،الألدوستيرونو

أنسجةمنالصماءالغددبعضوتتكونوالنورأدرينالين.
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العريالىإلتىا8غدفراحارحيةهالعددالصماء4

الصموريةالعدة

الممريالمهادفالعددءكا"ءضا!*ءقي

الححاميةالعددكا!وواكأض

الدمعيةالغدد*ء؟أ

اللعالةالحددحاى+*!

ء.كالمكاضس3أ

رقيةلدادلغداكا-،تزأ

قيةالقلص-*ىعبمالغدكا!-ارز!!3زرص

اللأنتى(الثدسةالحددقيكاصقي

،+،يرءيريرتر

الكظريتهادالعدتالىنرىءئج/

الكسد،،!-/+"زر!-كاكا؟ع

البنكرياسلمو-ءفي

الكلشانيء!وع--عررلمجئن-3؟ى

تر!ءيرئنىئن/خكا

المعدة?بن-بر+!ء+!!3كا

الدقيقةالمعىوريرلأ،حئر*

اللألتى(الميضادبر؟في!"عكا!ص

اللذكر(منويةحويصلةخكأ"،4*ى

اللدكر(الروستاتعدة

الإحليليتانالبصليتانالعدتاريخيهييهي!بم،

/،للد!الحصشان!*7ء!ص:/

علىالإنسانجسميحتوي.الإنسانجسمفيالرئيسيةالغددبعض

وبعضالإفراز،خارجيةوالغددالصماءالغددهماالغددمننوعين

الغددبعضنشاهدالشكلوفىالوعين.علىتحتويالجسمأعضاء

الرئيسية.

والأمعاءوالبنكرياسالكلىمثلاخر،عضومنجزءهي

.والمعدةالدقيقة

الصماء.الغددأهممنواحدة،النخاميةوالغدة

الفصيفرز.خلفيودصأماميفص:جزءينمنوتتكون

صماءغددعدةإفرازاتتنظمالتيالهورموناتالأمامي

أحياناتسمىالنخاميةالغدةفإن،السببولهذا.أخرى

الغدةمنالأماميالفصفيويتحكم.الرئيسيةالغدة

)الوطاء(المهادتحتباسميعرفالدماغمنجزءالنخامية

الأماميالفصتجعلالتيالإطلاقهورمونماتيفرزالذي

عصبي،نعسيجمنالمهادتحتيتكون.هورموناتهيفرز

الصماءالغددجهازبينالرئيسيةالوصلحلقةويكون

العصبي.والجهازبالجسم

النخاميةبالغدةلاتحكمبالجسمالصماءالغددبعض

حفظفىتساعدالتيالغددهذهومثل.العصبيالجهازأو

فيللتغيرأتتستجيبللدمالطيعيالكيميائىالتركيب

جنبالغدةتفرزفمثلا،،الختلفةالكيميائيةالموادكمية

كميةتنخفضعندماالباراثورمونهورمونالدرقية

.بالدمالكالسيوم

جعلتهاربمابأمراضالصماءالغددتصابوقد

حالاتومعظم.اللازممنأقلأوأكثرهورموناتفرز

غيرالإفرازأما.الأورامنتيجةتكونالإفراززيادة

ويحدثجزئيا.الغدةتدميرتمماإذافيحدث،الكافي

الدمنقصبسببأوالسرطانبسببإماالتدميرهذا

.نادرةحالاتفيالالتهاببسببأوللغدةالمغذي

عندماللغدةجزئىتدميريحدث،كثيرةحالاتوفى

النمسيجوتهاجمالدماغيةالجسمخلاياءتخطى

السليم.

الإفرازخارجيةالغددتختلفالإفراز.خمارجيةالغدد

وبدلأ.الدمفيإفرازهالاتصبأنهافىالصماءالغددعن

سطحإلىقنواتبوساطةحملهيتمإنتاجهافإنذلكمن

.الأخرىالأعضاءإلىأوالجلد

الغددتفرزفمثلا،مختدفةوظائفالإفرازويؤدي

الغددوتفرزالجلد،برودةعدىيساعدسائلاالعرقجط

الدمعيةالغددوتنتجالجلديزيتالذيالزهمالزهمية

خارجيةأخرىغددوتفرز.العيونترطبالتيالدموع

المجسم.داخلالأعضاءسطوحوتنعيملترطيبموادالإفراز

والأمعاءوالمعدةالفمداخلموجودةأخرىغددوهناك

الغذاء.هضمعلىتساعد

ذاتموادتفرزالإفرازخارجيةمعينةغددوهناك

ألاتمالفيمهمادوراتؤديالفيروموناتتسمىرائحة

الدورهذالكن.الحيواناتمنأنوأععدةفيالجنسينبين

الفيرومون.انظر:.الإنسانفيجدامحدود

مفردةخلايامنالإفرازخارجيةالغددبعضوتتكون

الأنابيبمنمجموعاتمنأخرىتتكونبينما

إفرازهاتطلقالإفرازخارجيةالغددومعصما.والأكياس

بعضإفرازولكن.الموضعيالعصبنهايةلتنبيهاستجابة

،الهورموناتتحكمتحتيكونالإفرازخارجيةالغدد

معينةغدداوينبهالمعدةبوساطةالجاسترينيفرزفمثلا

الغددوتشبه.الهضميةالعصارةلإفرازالإفرازخارجية

أمراضبعدةتتأثرأنهافيالصماءالغددالإفرازخارجية

بإفرازها.تخل

التيموسغدةمنهابالغدد.الشبيهةالتراكيب

حمايةعلىالعضوهذايساعدالصدر.بداخلوتوجد

غدةأنالعلماءبعضويعتقد.الأمراضضدالجسم

لكن،الهورموناتمنأكثرأوواحداوتطلقتنتجالتيموس

مجموعاتوهناك.الإفرازاتهذهتوضحلمالأبحاث

بالرقبةالموجودةوخصوصااللمفاويةالعقدمنمعينة

والعقد.إنرازاتلاتشجلكنهاالغدد،أيضاتسمىوالإبط

الجسمجهازمنجزءالتيموسغدةمثلمثلها،اللمفاوية

.الأمراضضدللدفاع
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الإنسانجسمفىالرئيسيةالغدد

الصماءالغدد

--الغدة-

قحترة،ال!ظريةالعدة

اب،ال!ظريةالعدة

القل!

المهادتحت

!قط(ثسا)إيضلماا

نر(هابحرلاحرز)3!يالب!صا

الدرقيةحفالعدة

ا!سوبريةاالغدة

الفص،النخاميةالغدة

لأماىا

ازلإفرا

حصوصايةأصس!-االقشراليات

ل:ل!صرتيرا

الأا!د:ستيروناحصوصااطعدليةأعشراساتا

روجياتالأولاحصوصالجس!اهورمو،ت

رينايىلأدا

ليريساردلورأا

الأذيميالصوديومعام!ط

ال!ظرقتهمرةموحهإطلاقهورمود

اسمواهورمودإصلاقهورمود

اغثداموحهإطلاثهورمولى

أ!درقةائوحهاصلات!هورمور

كت!تشلاضامتمطهورمود

سيزسيتووالأا

دريس!!سولماا

س!تستاتولسوماا

بيوترلترورلأا

لريينا

ح!تزسترلأا

لبروحيستيرونا

كس!تلاشا

ليننسول!ا

حونكالحلوا

مودثوررالباا

ليرتولميلاا

ال!ظرقشرةموحه

الحربمبهالهورمور

ال!وتييالهورمولى

الدرقيةمنمهالهورمود

كت!!لاضوا

لحموامودهور

روفيساتلدالأا

الملاتيةالحليةممبههورمون

الإفرازوظيفة

الجسملهايحولالتىالعمليةوهي،الأيضاتطي!علىيساعد

معالتكي!علىالحسميساعدوهو.حية:أسسحهطاقةإلىا!عاء11

.البوتاسيوموءاحراجبالصوديومالاحتفاظع!أ!خلىاشيئه.الإجهادا

الذكر.فيحصوصئاالحسيةأصفاتتكوي!ايئه

يزيد.بالدمالسكركميةمنويريدالإحهادمعللتعاملالحسميسه

.الدمصعصأويرءالقلبضربات

الدمويةالأوعيةيجعلللإجهادالحسماستحالةتس!يوتعلىيساعد

.الدمضعطويريدتنقبص

.الأملاحلإفرارال!شلىيه

للسخاميةالأمامىالفصمنأحصض!!اقشرةموحهإفراريه

للسحامية.الأمامىأعصاسأصمواهورمودإلراريه

الأمماميالفصمناللوتينيأ!ورمودواالحربمئههورمورإلراريبه

اطمحامية.

للنحامية.الأماميأعصاسأ!درقيةاسهإلراريه

للمحامية.الأماميالفصسانرولاكت!!إدراريحكم

.الجدولهداليالمحاميةللعدةالحلفيالفصالظر:

الحدول.هذافياسحاميةاللعدةالخلفيالفصانطر:

أطمخامية.ا،مامى1الفصسأسمواهورمودإدرازيتمط

الحمراء.الدمحلاياإلتاحيبه

يعملهورمودوهوالأبحيوتسمهب،لإنتاجالدملىلروتيرمعتحفاعل

.الدمضعطريادةعلى

ينبه.الجسميةوالصفاتالأصثويةالجنةالأعضاءت!صيرعلىيحت

الحيص.ويمطمالأدتوياالحسميالسلوك

الحيض.دورةتحظيماعلىالأستروح!!ايميعمل

.الولادةقناةاتساعفىيتسسب

.بالدمالس!!صميةيحفض

لالدم.السكركميةيزيد

.لالدمالفوسفاتكميةويمللالكالسيومكميةيريد

ى!الوظيفةمحددغير.الحيواساتبعضفىالجلداسديحفص

والحيض.الجسيالتكوينتمطمفييساعدربما..الإنسان

الكظرية.بالقشرةالمحتلفةالهورموناتإدراريبه

الدكر.دىالميناقلةوالسيحاتالأنثىفىالمبيضحري!ممويحمه

والخصية.المبايضبوساطةالحسميةالهورمو،تإفرازيبه

.التيروكس!!إدراريبه

.ألى!التدسةا!دداإدرازيه

يض.اةاتمظيمعلىشيساعدعامةاررطويه

ا!ركزي.العصسيالحهارعلىيعمل

غيرالإنسانفيوظيفته.معينةحيواناتحلدفيالصساغكميةينظم

معرولة.



)تايع(الصماءالغدد

الغدة

الفص،النحاميةالعدة

ويطلق)يخزنالحلنى

الأومميتوسيرهورمونات

اللدينوالفاسوبرسين

المهاد(تحتيفررهما

الحواملالمشيحة)اللإنات

الدقيقةالمعى

المعدة

فقط(كور)ذالحصية

الدرقيةالغدة

الإفرازخارجيةالغدد

-الغدة

الغددالدمعية

الكبد

)وظيفتهاالثدييةالغدد

فقط(.الإناث!ى

الخاطيةالعدد

البمكرياس

اللعاليةالغدد

الزهميةلغددا

المنويةالحويصلات

الإحليليةالمصليةالعدد

)ذكورالروستاتوعدة

والأمعاءالمعدة

العرقيةالغدد

--زلإفرا---ا----

------لأو!ميتوسينا

إدرارمضادهورمونأوالفاسوبرسير

اسرلا

الممثثيمائياللنمدر

المشيمىالقمدموحه

السيكريتير

)البنكريوزيمين(الكوأيسيستوكيمين

المعديالمثبطالببتيد

المثبطالمعويأجبتيدا

ينالجا!شر

التستستيرونحصوصاالأندروجميات

كسينولتيرا

النيروليريودثالث

الكالسيتودين/

الدموث

الصفراء

اللبن

لإفرازا

المحاط

الأميلاز

الليباز

التردسين

للعابا

الزهم

المنويالسائل

الهضمإدزيمات

لعرقا

96ةالغلى

الإفرازوظيفة

الثديمناللننإطلاقوينبه.الولادةأشاءالرحمعضلاتانقباضينمه

الدموية.الأوعيةانقباضويسببالماءلإبقاءالكلىينبه

الجننن.نمووينبه.الحواملالسماءأثداءفيتغيراتيخدث

الحمل.أثناءالرحمب!هالةعلىللمحافظهةأخرىهورموناتمعيعمل

.البنكرياسدوساطةالهضميةالأنزيماتإفرازينبه

بوساطةالهضميةوالأنزبماتالمرارةمنال!فراءإطلاقينمه

.سلبح!صياا

.المعدةوانقباضامعديةالعصارةإفرازتحبط

الأوعيةتويمويسب!الأمعاء.بوساطةوالإلكنروليتاتالماء!!رازينبه

الدموية.

.المعدةلوماطةالهيهدروكلوريكحمضوإفرارالهضمإلزيماتإفرارينمه

السلوكويسبه.الجنسيةوالصفاتالجنسيةالذكرأعضاءت!ضنيسبه

الجسي.

الأيض.معدليزيد

الأيض.معدليزيد

.الدمفيالكالسيومكميةيقلل

العيود.ترطب

لإفرازا-.صو-.

.الدهونوامتصاصهضمفيتساعد

الرضع.الأطفاليغدي

الخاطية.الأغشيةوينعميرطب

.النشوياتهضمفييساعد

.الدهونهضمالييساعد

تيمات.البر(هضم!ييساعد

للشمويات.الكيميائيبالتفكيلثويبدأالطعامويطرييرطب

والشعر.الجلديزت

الإحلي!!.داخلحركتهاويشحعالنطهفةيغذي

.الطعامهفحمفييساعد

الجلد.لرودةعلىيساعد



الدرقيةجنبالغدة07

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

غدة،تالبروصتاا

لبحكرياسا

المهادتحت

الحصية

مرض،يسوددأ

السكريال!ول

الدرقيةالغدةتضح!

أ؟!ريالأدا

ل!!رارا

دسولينلأا

لتعرقا

الغدد

التدييةالغدد

اسدرقيةاحنباعدةا

الدرقيةالعدة

اصنوسيةاأعدةا

الغددأمراض

السكريءدا

الفدامة

صلةذاتأخرىلات

الحلد

موثأررا

العملاق

اصعتريةاالعدة

الكطريةالعدة

المحاميةالعدة

الكحد

الكلية

أطعاهـا

المعدة

الهورمولى

وظيفةتؤديصغيرةغددأرلغالدرقيلأجبالغدة

للعنقالأماميالجزءفيتقعالغددوهذه.واحدةغدة

يسمىهورموناتفرزوهي.الدرقيةالغدةبجوار

ال!صاسميومكميةتنظيماعلىيساعدالباراثورمون

ضرزريةالمعدنيةالسوائ!!وهدهالجسما.فيوالفوسفات

أمحظامامموذأطثفىبماأ،افىمهمةكثيرةلعمليات

.الأعصاباووظائفوالعضلات

الغددتزيد،أررمافيسميومال!طنسبةتنخفضوعندما

نأإلىهذاويؤدي،الباراثورمونإفرازمنالدرقيةجنب

أقلكالسيومعلىيشتملالذيالبولبإفرازالكليتانتقوم

منعندئذالبولويخرجالمعتاد.منأكثروفوسفات

والفوسفاتالكالسيومأيضاالباراثورمونويحرر.الجسم

العظم.من

إلىالدرقيةجنبالغدةكفاءةانخفاضويؤدي

ويؤدي.الدمفىال!!السيومنسبةفيشديدانخفاض

خطيرةحالةوهيالتكززإلىالكالسيومفيالشديدالنقص

مزمن.عضليتشنجحدوثإلىتؤديقد

الإنسانجسمانظر:الإلمحرار.الخارجيةالغدة

الغدةامخدد(بمواوالأ!ار)الشعرالجلدالصماء(بمالغدد)حهار

ال!!راز(.حارجية)العدد

منالأمامىالجزءفىتوجدمماء،غدةالدرقيةالغدة

أحدعلىمنهماكليوجد،فصينمنمكونةوهي.العنق

متصلانوالفصان(.الهوائية)القصبةالرغامىجانبي

شبكةبالغدةوتحيط.الأنسجةمنرقيقبشرلطببعضهما

الدممناليودالدرقيةالغدةتأخذ.الدمويةالأوعيةمن

الذي،النشطالثيروكسينهورمونصنعفىوتستخدمه

يودثالثوكذلكالثيرونين،يودرابعأيضايسمى

هورمونمن،نشطغيرش!!وهناك.الثيرونين

تسمىغرففى،الفصوصداخلخزنهيتمالتيروكسين،

.الجريبات

استقلابعملياتفيالدرقيةالهورموناتتتح!صم

فعند(.الحيويةالكيميائيةأضفاعلات)1الخلايا)أيض(

معدلالخلاياتزيد،الدمتيارفيأ!ورموناتاهذهإطلات

طاقة،إلى،الغذائيةوالموادالأكسجينتحوي!!فىسرعتها

نموفترةوخلال.الجسمإلأستخداملازمتين،شحرارة

علىالدرقيةالهورموناتتحثأجلوغ،أمرحلةإلىاطف!!،ا

الدرقيةالهورموناتإطلاقينبهكذلكأضمو.السرعةزيادة

المنتجةالأخرىالغددنشاطمنويزيدالعقلياضشاطا

.للهورمونات

تيارفىالثيرونين،يودوثالثاكتيروكسين،إطلاقتحم

والحملالنفسيةالضغوطمثلخاصةلحالاتامشجابةالدم

وتنشط.الدمفيالدرقيةالهورموناتمستوياتوانخفاض

الهورمونيسمىالنخاميةالغدةفيهورموناالحالاتهذه

الدرقية.الغدةهورموناتإنتاخ!يمظهماوالذي،الدرقيةمنبه

الكالسيتونين،هوآخر،هورموناأرررقيةااخدةاشتنت!ت

ويدفي.الدمفىالكالسيوممستوياتلارتفاعاستجابة

معالكالسيوممنمزيدطردإلىأس!طيت!ت،ااسسيتول!تاحساا

.العظامفيالخزونةلسيومال!طكميةيرفعثما،أجولا

الغدةقصوريسمى.الدرقيةالغدةنشاطفمعف

الهورموناتإنتاجفينقصعنهينتجعيبوهو،الدرقية

النشاطفيعامنقصإلىالنقصهذاويؤدي.الدرقية

أعضاءمنعضوكلفىالأعراضوتظهر.والعقليالبدني

الشعرويصبحومنتفخا،جافاالجلدفيصعبحتقريبا،الجسم

الدرقيالعصروث

ارررقيةاالعدة

ا!وائةاالقصحة

يحس!هورموناوتحزنتنتحوهي.أعمقا!ىتوحدالدرقيةالغدة

الحسمانى.والن!والعقلىللتطورضرورىوهو،الثيروكسين
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يرا/كاى!إلمكأ،آ"آا!1؟الإلاىوألانعكاساتبطئا،الكلاميصبحوكذلكوهشا.رقيقا

ءلمكا/--!!"س!!وا،،!"!بر!ا،ىص.

4!!ىكاكا!/!لاكا،خع!!*كا/!يئقصورويسمىوإعياء.إمساكمع،ضعيمهوالذاكرة،بطيئة

!3صوو؟رر3لحبزكاء!كارزثنءق!كا/!!كالإ/استمرتوإذا.اتحاطيةالوذمةالبالغينعندالدرقيةالغدة

يرص؟!كاكابىلم*\/االعفرو!بدنيةإعاقةتسببفإنها،علاجبدونالأطفالفيالحالة

اص*لحلا؟كاكا!كاألم!!كا!لاور!زو:!"الغدةقصوراكتشافوعند.الفدامة:انظر.عقلياوتخلفا

-بء!ا-4!"!اكا،ءخبر؟فةى

-"ىبم!كا/!!لمبركسلممخ/اتمقييرج!سكاكاكارو؟،!!سكا!!!صالهورموناتتعويضيمكن،الولادةحديثطفلفيالدرقية

*ع3فيور"؟؟!كا"9*!*ي3ص"كأفيزرلم!كا!!كا"!كا؟!!لم!أ!ء!كاس!؟3أنهكما.التخلفلمنعالعقاقيربوساطةإكمالهاأوالدرقية

ا/إ"يريرحير!ععى!قيلم"يز!يميه!ا!3كا*لىع!؟!كا؟ررع/-كا!غ؟!لأ،ى؟!ى*؟!ئنتركأ

-لإ،!!زرئم!"كاىءتم//"؟كا!س،كا!ل!إي!اور"كاءخ:كاعكا!بالعقاقير.الخاطيةالوذمةبمرضالمصابالبالغعلاجيمكن

"!؟!قي"سنجكالملأ!!!ع!!ع!ا!لم!!هر!أ،ص!"خ،التدرقفرطويسمى.النشاطالمفرطةالدرقيةالغدة

بركازر3زركاوو"كأءكاء:لم!،"زيادةعنوينتج.الدرقيةللهورموناتزائدإنتاجعنهويتسبب

!!!بر!ور!3!ءكااغ!كا"!!العملياتمعظممعدلزيادةالدمفيالدرقيةالهورمونات

وممط.المحصعظمةحدفالصدرأعلىفي!وجدالمعتريةالغدة.والعقلىالبدنيالنشاطمعدلزيادةإلىهذاويؤدي.الحيوية

اللمفاوية،الكرياتتسمىالتىالبيضاءالدمخلاياتكوينفيتساعدوالعرقوالأرق،الزائدةالعصبيةالتدرقفرطأعراضومن

.المرضمنالجسمتحميوالتيالعيمنانفيياتبرزحالةوهى.العينينوجحوظوالإسهال

علىأحيانا،،التدرقفرطعلاجويشتمل.عاديةكيربطريقة

ايطرراتمن!اويخصوالفيروساتوالفطرياتاورطانيةيمكنكذلك.ادرقيةالغدةمن-ءلإزالابرا!،إبرا"

وذلك،القاتطةالخلاياأحياناالتائيةالخلاياوتسمى.الضارة.الدرهقالهورموناتإنتاجلتخفيضعقاقير،وصف

وقتلها.الكائناتتلكاكتشافعلىقدرتهابسبب.الهورمونبمالدرقيةالغدةتضخم،الغدةأيضا:انظر

نحوالصعتريةالغدةوزنيكونالإنسانيولدوعندما

بدغتقدالغدةتكونعشرةالثانيةيبدغوعندمط.جمأءالعير(بم)أحزاءالعينبمالدموعانظر:.الدمعيةالغدة

العقدتتودىالوقتهذاوفي.الأصلىحجمهاضعفالإفراز(.خارجية)الغددالغدة

ذلكعند.اللمفاويةالكرياتإنتاجمهمةوالطحالاللمفاويةء.

الخلابمنألعدداوتنتج،الانكماشفيالصعتريةا!كدةتيأوالعدد(بموالاظفار)الثرالجلدانظر:.ادهميةالعدة

قدأنهدرجةإلىانكمشتقدالغدةتكونالبلوغوعند.التائية.الدهنيالكيسالإفراز(؟خارجية)العدةالغدة

يتطدبوقدبها.المحيطةاددهنيةالأنسجةعنتمييزهايصعببينمادونهيتفاوتمسطحعضوالصعتريةالغدة

الغدةولفقدان.الصعتريةالغدةاستئصالالإصابةأوالمرضالجهازفي!ا!وراوتؤ!ي،وأرمط!يالورديالأحمر

عمرهلشخصبالنسبةولكن.البالغعلىضئيلتأثيرالصعتريةالتجويفأعلىفيالصعتريةالغدةتقع.للجسمالمناعي

إلىفىديقدالمعتريئالغدةاستئمالفإنعاما،أ2منأقلتحتالعنقأسفلإلىوتمتد،القصعظمةخلفالصدري

المناعة.تكوينوفيالسليمالنموفي!وبات.الدرقيةالغدة

الغدد)جهازالإنسانجسمانظر:.ا!ء!افالبيفاءالدم!بتكوينفيالصحتريةالغدةتساعد

الغدة؟الدرقيةالغدةالصماء(،)الغددالغدةالصماء(؟التى،اللمفاوياتأواللمفاويةالكرياتتسمىالتي

الإسسان(.)هورموناتالهورمون،النخاميةمننوعانويوجد.ايلامراضمكافحةعلىالجسمتساعد

فيتوجدخلايامنيصنعانكلاهما،اللمفاويةالكريات

"،الإنساندماغفيصغيرعضوالصئويردلأالغدةالحلاياوتسمىاللمفاويةالكرياتفبعض.العظمنقي

العمودذت)الحيوأناتالفقارياتمعظمأدمغةوفيأما.المناعةانظر:.نفسهالعظمفيغالبانموهايكتملالبائية

لهايعرفولا.الصنوبريالجسمأيضاوتسمى(،الفقري،الصعتريةالغدةإلىفتنتقلالأخرىاللمفاويةالكريات

يعتقدونلكنهممؤكد،بشكلالإنسانفىوظيفةالعلماءمادةالصعتريةالغدةوتنتج.تائيةخلاياإلىتتحولحيث

بما،المهمةالجسموظائفمنمجموعةفيدوراتؤديأنهافيمهمادوراتؤديأنهاالعلماءيعتقدالتيموسينتسمى

فيالصنوبريةالغدةوتساعد.التكاثريةالعملياتذلكفى.تائيةخلاياإلىاللمفاويةالكرياتتحويل

فيمعينةدوراتتنظيمعلىالأخرىالفقارياتمعظموالعقدالدموتسكنالصعتريةالغدةالتائيةالخلاياتغادر

وموسمية.يوميةالجسموالخلاياالبكتيرياتهاجموهناك.والطحالاللمفاوية
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ا!يلاتو!!:تانررالإسسار،اليأررماءاثرسرقر!توحدالصنوبريةالغدة

للسحص.الحسىاصموالىمهماد:را!ؤديأسهيعمقدهورمولىوهو

ويتنوعا!ليلاتونين.يسمىهورموناالصنوبريةالغدةتفرز

وتقع.البيئةفيوالظلامالنورلفتراتتبعاالهورمونهذاإنتاج

اشأسمؤخرةفيواشواحفوالأسماكالطيورمعظمفيالغدة

الذيللضوءمباشرةتستجيبفهىولذلكتماما،الجلدتحت

الدماغمركزم!لالقربالصنوبريةوتعإلغدةالجلد.يخترق

عنالمعلوماتعلىتحص!!وهي.الإنسانفيهابماالثديياتفي

أضاشئةاالعصبيةالممراتطريقعنالمحيطةالبيئةفيالضوء

صتأصنوبريةاالغدةإنتاخيبطئالضوءفإنوعموما.بالعين

شمياتإفرارإلىأ!دةاتميلىولذا،ينعثئطهوالظهلامالميلاتولين،

أطي!.باسبيرةكمياتوالسهار،أثناءالميلاتون!!منصغيرة

الفقارياتمعظمافيللميلاتون!تالغدةإفرازيحفظ

الحيواناتمعظموتعيش.البيئةمعمتوافقاأومتزامناالحيوان

علىالبيئةحرارةودرجةالنهارطولفيهايشغيرظروفتحت

فيتتوالدأنلهالابدحياتهاعلىوللحفاظ.العاممدار

أوائلالربئأوالعادةفيوهو،العاممنمحددوقت

سقىكيقويالينموالفرصةفسيجدالخسلأما.الصيف

التيهيالصنوبريةوالغدة.لهششاءأولفىالحياةقيدعلى

الميلاتونينطرلقفعنللنهار.المتغايرةالأطوالآثارتقتفي

فتحدث،الجسمإلىهذهمعلوماتهاترسل،تفرزهالذي

الملائمة.الت!صاثريةالاستجابات

وهيالحلبم،ببلوغالإنسادفيالميلاتوبنارتبطوقد

اظهرتوقدجنسيا.الفردفيهاينضجالتيالحياةمرحلة

الميلاتون!تمنالصنوبريةللغدةالليل!الإفرازأندراسات

وأوضحت.الحلمالبنتأويبلإلولدعندماشناقص

دورةتنظيمعلىيساعدربماالميلاتونينأنأخرىدراسات

وبالإضافة.الرجالفيالنطافوإنتاجالنساءفيالحيض

معدلاتبينارتباطوجودالباحثونافترضفقدذلكإلى

العقلية.الأمراضوبعضالميلاتولين

وا!طفار)الشعرالجددبمالتعرقانظر:.العرقيةالغدة

الإضار(.حارحهاعدددراالغدةأحدد(بما.

منالعديديفرزبالجسمصغير!والكظريلأالغدة

كظريتان،غدتانبالجسمتوجد.المهمةالهورمونات

الغدتينمنكلقطرويبلغ.كليةكلفوقواحدة

حوالي-الكليتينفوقأيضاتسمياناللتين-ال!ظريتين

،النخاعمنكظرغدةكلوتتكون.لمشتيمتراتخمسة

الحأرجي.الشلافأي،القشرة5،الداخلياللبأي

الجهازطريقعنالكظريةالغدةنخافيالتحكميتم

لإفرازالنخاعالأعصابإشاراتوتحفز.أعصبىا

والنورادرينالينالإبينفرينأيضايسمى،الذيالأدرينالين

هذانويساعد.الدمفيالنورابينفرين،أيضايسمىأسذيا

فهما.المفاجئالإجهادجمعالتكيفعلىالجسما!ورمونادا

القلب،نبضاتوقوةسرعة،المثالسبي!على،يزيدان

.الدمضغطويرفعان

يعد،الهورموناتمنعدداالك!يةأخدةاقشرةوتفرز

الهورموناتهذهوتنتمي.للحياةوضرورياأساسيابعضها

هي:رئيسيةمجموعاتثلاثإدىالقشريةالستيرويدية

المعدنية،القشرانيات-2يةالسكلالقشرانيات-ا

الجنس.هورمونات-3

استخدامبتنطمالسكريةأ!قشرانياتامجموعةتقوم

الإجهاد.معالتكيفعلىالجسموتساعد،اطهضومالغذاء

أيضاويسمى،الكورتيزولهوالمجموعةهذهأنوا:أه!

القشرانياتإفرأزفيالتحكمشيتم.المائيالكورتيزون

وهذاالكظر.قشرةموجههورمونبوساطةيةاس!

يوجدصغيرعضووهيالنخاميةالغدةخطالهورمون

القشرة

المحاع

يةال!ءااحدةا

!ىاب

ح!،،\

-/؟!

أممليةاى!!الكليه

لوقتقعاندلهورموناتمنتحادمهمالىعضوالىالكظريتانالغدتان

حزءينمنتتكولىعدةك!!فإن،الدائرةداحلموصحهووكما.الكليتين

الحارحى(.)الل!والقشرةالداحلي(،)اللبالنخاعهما:

الصحولريةاحدةا
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،الكورتيزولالأطباءويستخدم.الدماغقاعدةقرب

.الالتهابفيللتحكمتماثلةالتيالاصطناعيةوالمركبات

الكليتينإفرازبتنطمالمعدنيةالقشرانياتمجموعةتقوم

الالدوستيرونهورمونويعد.والبوتاسيومللصوديوم

ويتحكم.المعدنيةالقشرانياتفيأهميةالأكبرالهورمون

إنتاجفي،الكليتانتفرزةالذيالرنينهورمون

لهورمونالمفرطالإنتاجلأنوذلك.الألدوستيرون

.الناسبعضلدىالدمضغطارتفاعيسببالألدوستيرون

منفقطضئيلةكهياتالكظريتانالغدتانتنتج

هورموناتفيرئيسيةبدرجةتنحصرالجنسهورمونات

الاندروجيناتوتساعدالأندروجينات.المسماةالذكورة

العانة،شعرنموتنظيمفىالكظريتانالغدتانتفرزهاالتى

الإناثوالذكورفىالأخرىالمبكرةالجنسيةوالخواص

.للبلوغالسابقةالفترةخلال

بملينلأدريناا؟مرض،يسوندأ:يضاأنظرا

الأستيرويد.،الغدةبمالكورتيزون

و!ط،اللإنسانجسمفيالغددمنالئخاميةالغدة

.متعددةبدنيةوظائففيتتحكم،هورموناتعدةتفرز

تحتوتقعالبازلاء،حبةحجمفيهىالنخاميةوالغدة

قصيرحبلويربطها.الجمجمةوسطمنبالقرب،الدماغ

بعضوفى.الدماغمنجزءوهو)الوطاء(،المهادبتحت

النخامى.النخاميةالغدةتدعىالأحيان

الأماميالفصهمارئيسيانقسمانالنخاميةوللغدة

الفصالخلفى(.الجزء)الخلفيوالفص(الأمامي)الجزء

فيمنهاأربعةتتحكم،هورموناتعدةيفرزالأمامي

الأربعة،والهورمونات.أخرىهورمونيةغددإفرازأت

الكظرقشرةموجه:هيفيهاتتحكمالتىوالغدد

حزءي!منالغدةهذهوتتكونالصماء.الغددإحدىالنخاميةالغدة

وهناك.عظميممحفضفيوتقعالحليوالفصالأماميالفصهما

بالدماع.النخاميةالعدةيربطقصيرحبل

الجريبمنبهوالهورمون،الكظريةالغددفيولمجحكم

الجنسية،الغددفيوتححكماناللوتينى،والهورمون

الدرقية.الغدةفيوتتحكمالدرقيةمنبهةوالهورمونات

لأنها،الرئيسيةالغدةاسمغالباالنخاميةالغدةعلىويطلق

.الأخرىالغددعملتنظم

النمو،هورمون،النخاميةللغدةالأماميالفصوينتج

هورمونيساعدكما.والمراهقينالأطفالنموينظمالذي

كلمنالناسعندالطعاممعالجةطريقةتنظيمعلىالنمو،

للفصآخرهورمونوهو،البرولاكتينويحفزالأعمار.

.المرضعاتالأمهاتعنداللبنإنتاج،الأمامي

الفصتنظيمفيأساسيادوراالمهادتحتيؤديكما

إطلاقهورموناتعدةتنتجوهي.النخاميةللغدةالأمامي

.للإفرازاتالأماميالفصإطلاقفيتتحكم

هورمونينالنخاميةللغدةالخلفىالفصويختزن

أيضاويسمىالبولإدرارمفادهورمونأحدهما

)هورمونالأوسيتوسينهورمونوالاخرالفازوبريسين،

هذينإفرازويحفزالمهاد،تحتينتج(.للولادةمعجل

الكليتينالبولإدرارمضادهورمونويجعل.الهورمونين

الأوسيتوسين،هورمونأما.للجسمكافبماءتحتفظان

إدرارويحفزالولادةأثناءالرحمانقباضفيفيتسبب

الرضاعة.خلالالحليب

بمالإنسانجسمبمالغدةبمالإندورفين،القزم:أيضاانظر

المهاد.تحت

.النكاف،اللعابانو:.الئكفيةالغدة

الثديياتكلددىتوجدخاصةغددالثدييةالغدد

تميزالتيالأساسيةالميزةوهى،الحليببإنتاجوتقوم

انظر:.الأخرىالحيواناتأنواعبقيةعنالثدييات

.الثدييات

فىتكبربينمانمو،أيدونالذكورفيالغددهذهتظل

عدةعلىالغدةوتحتوي.البلوغعندوتنموالإنسانأنثى

الدهنكميةتحددحيث،دهنيةبخلايامحاطةفصوص

صغيرةفصيصاتمنالفصوصوتتكون.الغدةحجم

أوعيةعدةوتوجد.الحليببإفرازتقومبخلايامحاطة

أوعيةلتكونتتجمعالصغيرةالفصيصاتبهذهمتصلة

وتتحكم.الحلمةعندالحليبتفرغكبرىرئيسية

وإنتاجه.الحليبنموفيمعينةهورمونات

الرفماعة.:أيضاانظر

،اللعاب،الفم)حدود(،الغدة:انظر.اللعابيةلغددا

.النكاف

الخل!المص
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مشتركطبقمنالطعامتتناولالسنغالمنعائلةسريعةوجباتمطعمفىالطعامتتناولأمريكيةعائلة

،،ل!

ص!فيئ!أ

يم!د"كابر

سم!!!ورى4**

ك!---تجح

*ء!ع!!

باردةوقطعأجبانمنالمكونالغداءطعاميتناولانفرنانزوجانوخفمراواتخروفعلىيولمونسعوديون

مناطقباختلافالناسيتناولهاالتىالأطعمةاوكمياتأنواعوتحتلص.الطعامشارل!ما!ك!!فيالاسيستمتع.للحياةأساشةضرورةالغذاء

العداء.وتماولوتقديمإعدادليالماسيستحدمهاالتىتا!إافيواسعةاخلا!اتهناكلالعال!

الغذاء

الحيا!تقومد!حيثال!ساسيةاحتياجاتناأهمأحدالغداء

المشي:بهنقومنشاطلكلبالطاقةيزودنافهو.بدونه

والتنفس.التفكيروحتىوالقراءةواللعبوالعملوالكلام

وعضلاتناأعصابناتحتاجهاانتيبالطاقةالغذاءيزودناكما

أجسامنايمدأنهإلىبالإضافة.تعمللكيوغددناوقلوبنا

ايلأنسجةوتجديدوإصلاخلبناءتحتاجهاالتيالمغذيةبالمواد

الجسم.وأجهزةأعضاءعملولتنطم

الناس-الحيةالكائناتجميعتحصلأنبدلا

فالنباتات.لتعيعقالغذاءعلى-والنباتاتوالحيوانات

منالغذاءلصنعالشمسضوءمنالطاقةتستخدمالخضراء

فيموجودغازوهو،الكربونأكسيدوثانيالتربةماء

الغذاءعلىالأخرىالحيةجمئالكائناتوتعتمدالهواء.

الناسشناولهالذيفالغذاءالخضراء.النباتاتتصمعهالذي

حيواناتمنأوخضراءنباتاتمنإمايأتيوالحيوانات

أضباتات.باتتغذى

وأصحاء.وأقوياءأحياءالبقاءعلىالغذاءيساعدنا

نستمئفنحنحياتنا.فيالسعادةيبعث،ذلكمنوأكثر

فيونحتفل،الختلفةالأغذيةوقواموألوانوروائحبنكهات

مفضلة.وولائموجباتبتناولخاصةمناممبات

منيأتينتناولهالذيالغذأءجميعأنمنالرغموعلى

يكادلاشيءالأغذيةتنوعأنإلا،حيواناتأونباتات

الحبوبمتلأساسيةبأغذيةتزودنافالنباتات.يصدق



جذابةبصورةمعدةطاولةعلىالطعامتتناوليابانيةعائلة

والبيضباللحمتزودناوالحيوانات.والخضراواتوالفاكهة

وأإعدادإلىالأساسيةالأغذيةهذهتحتاجلاوقد.والحليب

تتعرضقدأواستهلاكها،قبلبسيطإعدادإلىتحتاجقد

يحولقد،المثالسبيلفعلى.بالتصنيعكبيرحدإلىللتغيير

والمثلجاتوالجبنالزبدةمثلمتنوعةأغذيةإلىالحليب

.والزباديالقشدية

أنحاءفيالناسيستهلكهاالتيالرئيسيةالأغذيةتختلف

غذاءالأرزآسيافيالناسملايينشناولكبيرا.اختلافاالعالم

كبيربشكلالهادئالمحيطجزرسكانيعتمدبينمارئيسيا،

القمحخبزتركيافيالناسمعظمويستهلك.الأسماكعلى

وأروجوايالأرجنتينفيالناسويتناول،والزباديالمكسر

المقامفيالناسيتناولهماويعتمد.البقرياللحممنكثيرا

منمالديهموعلى،فيهيعيشونالذيالمكانعلىالأول

حياتهمونمطوصحتهمعاداتهمعلىوكذلك،المال

العاداتمنالعديدالأطفاليتعلم.الدينيةواعتقاداتهم

غذائيةعاداتإلىمنهمكليميللكن،والديهممنالغذائية

الوقتبحجمأيضاالغذائيةالعاداتتتأثركما.خاصة

وتناوله.وإعدادهالطعاملشراءواللازمللناسالمتوافر

وأمريكاوآسياإفريقيافىالناميةالبلدانمنالعديدوفي

جمئإنتاجالعائلاتمنكثيرعلىيتحتم،اللاتينية

معظميعتمد،الصناعيةالبلدانفيلكن.بأنفسهمغذائهم

الغذاء.علىللحصولالغذائيةالصناعةعلىالناس

المصنعةوالشركاتالمزارعينالغذائيةالصناعةوتشمل

الغذاء.بيعومحالالشحنوشركاتوالباحثينللغذاء

علىكبير،حدإلى،الغذائيةالصناعةفيالنموويساعد

وأنواعها.الصناعيةالبلدانفيالمتوافرةالأغذيةكميةزيادة

الاهتماماتأحدالدوامعلىالغذاءإمداداتكانت

العالم،مناطقمنكثيروفى.البشريللجنسالرئيسية

المجاعة.منمنهمالكثيرويموت،الناسمنالملايينيجوع
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الشاميةوالذرةالبقولمنحفيفةوجبةيتماولولىالإكوادورمنهنود

فشلبسبب،المجاعةيسببالذيالغذاء،نقصوينتج

والتصحر،الطبيعيةوالكوارث،المحاصيلإنتاجضعفأو

انظر:.أخرىوأممبابوالحروب،السكانوزيادةالمتزايد،

المجاعة.الغذاءبممخزون

الغذائيةالمصادر

،الإنسانغذاءلمعظمالأساسيالمصدرهىالنباتات

اللاتينية،وأمريكاوالاسيويةالإفريقيةالبلدانأكثرففي

ثلثىمنأكثرعلىللحصولالنباتاتعلىالناسيعتمد

وأنحاءالشماليةوأمريكاوأوروباأستراليافىأما.غذائهم

.اللحوممنكثيراالناسفيستهلك،الجنوبيةأمريكامن

منيأتيالوجبةنصفلايزال،المناطقهذهفيحتىولكن

نباتية.أطعمة

والفاكهةالبيضذلكفيبما-الأساسيةالأغذيةوبعض

أما.الطيعيةحالتهافيالغالبفىتباع-والخضراوات

عبواتفىالسوقإلىيصلفمعظمها،الأخرىالأغذية

أغذيةوالخللةوالمجمدةالمعلبةالأغذيةجميعوتعتبر.مصنعة

ووجباتمخبوزةمنتجاتأيضاالمصنعونوينتج.مصنعة

سهلةالسريعةالأطعمةمنوكثيرا،مجمدةرئيسية

الطاهي.عمللتسهيلالتحضير

م!التيالأغذيةأهم.النباتيةالمصادرمنالغذاء

الفاكهة2-الحبوب-أ:هيالنباتاتمنعليهاالحصول

.والخضراوات

الشاميةوالذرةالشعيرمثلنباتاتبذورهيالحبوب

القمحيزالولا.والذرةوالجاوداروالأرزوالشوفانوالدخن

.الحبوبجميعدونالسنينالافمنذالادميالطعام

هو-الخبزخصوصا-الحبوبمنمامنتجأيأووالأرز

معظموتطحن.الثقافاتمنكثيرفيالرئيسيالغذاء

الدقيق.علىللحصول-القمحخصوصا-العالمحبوب

وفيتقريبا،الخبزجمئأنواعفيالقمحدقيقويستخدم
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وأالمعكرونةمن)ضربالبامشاوفي)الفطائر(المعجنات

كما.المعكرونةشرائصمنمخت!فةأنواعوفيمنه(،طبق

.الحبوبمنالإفطارااغذيةالاغذيةمصنعوينتج

الأأ!انامنتش!جلةتضيفوالخضراواتالفاكهة

أضاساويتمتع.للطعامأغوابمامنوأنواغاوالن!!ات

الممتعة.الحمضيةن!تهاأوالحلوةنكهتهابسبببالفاكهة

والشماموالكرزوالموزالتفاحالشائعةالفواكهقائمةوتضما

معظماوتؤكل.والفراولةوالأناناسوالخوخوالبرتقال

تركيبةفيأو،فواكهسلطةفيأو،خفيفةوجباتالفواكه

.حلوى

والبركوليالفاصولياالمفضلةالخضراواتوتشمل

والخسوال!صفسوالحزروالكرنب(القنبيطمن)ضرب

والطهماط!.الحلوةوالذرةأصبطهاطصرواوالبازلاءوالبصل

زمنصتاشئيسىالجزءشيب!ضرةاتالخضراروتؤكل

خةمصبوأأو،سلطةهيئةفىطازجةتقدموقد.الوجبة

تضاصأوأمصبوخطعامإلىتضافاو،صلصةمعوتقدم

.(لشوربة)اءللحسا

والأعشابأطكسراتاتشملالنباتاتمنأخرىأغذية

والشايوالكاكاوالقهوةتصنع.والمشروباتوالتوالل

فالمكسرات.النباتاتمنالأحرىاالمشروباتمنوكثير

أعذيةفيمنكهاتتستخدمأنيمحنشائعةحفيفةأغذية

والتواللالأعشابأيضاالطباخونيستخدم.أخرى

للأطعمة.نكهاتلإعطاء

زيوتأ!حنعنباتيةموادفيستخدمودالغذاءمصنعوأما

يستخدمودشما.مر!صةومشرولاتأسسكرواالطبخ

غذاءصنع،ذأسكأ!مثا.اصطهناعيةأغذيةلصنعالنباتات

وصئالصويافولمنومذاقهمظهرهفيللحمامشابه

المباتية.الدهونأوالزيوتمنحليبيةغيرقشديات

اللحماأ-يشول.الحيوانيةالمصادرمنالغذاء

هذهإنتاجوتكلفة.الألبانمنتجات3-البيض2-

ونتيجة.النباتاتمنالأغذيةإنتاجتكلفةمنأكبرالأغذية

أكبربشكلالحيوانيةالمصادرمنالأغذيةتستهلك،أ!ذلك

النامية.البلدانفيمنهاالمتطورةالبلدانفي

أخرىوأجزاءوالدهنالعضلمنأسا!عايتألفاللحم

الأحيانامعفمأفيلحمكلمةوتعي.الحيوانجسمامن

كماالصيد.وحيواناتالغنمولحمالبقريالأحمراللحم

لحما.أيضاأ!دواجنواالسمكنسئطمايسمى

أحجلواالبقرياللحمالشائعةالحمراءاللحومتشمل

ويستمتع.الأغناممنوالضأنالحم!ولحمالأبقار،امن

.واللسانوالكبدالحلىمثللحوملأكلالناسمنكثير

والسالمونأ!رخواالقدعلىالمفضلالسمكيشتمل

البحروسرطانالملزميالمحارويعتبر.والتونةوالتروتة

حيوانات،والروبيانالمروحيوالمحارأغريدسواوال!صكند

فهيشيوعاالأكثرالدواجنأنواعأما.مفضلةمائيةصدفية

فىالناسويستمتع.الروميوالديكزوالإوأجطواأ!دجاحا

وأالخيولأوالماعزأوأعاريبوالحمبأكلىأجلدانالعصر

الطعامأنواعبعضعنحقائق

العالمماطق!يمحت!فةبصورتؤح،!أغاضي(االقمةاللقمات

الإيطاليةور!يوليالصينيةتودوورأ!قيماتوتعتحر.المحتلمة

وأبالجبرأوباللحممحمتموةاطقيماتام!أنواعاالواصديةوليروحي

.واتلحضرالا

قي.الألفرالكفورتمدينةباسمسميفرانكفورتسجقأولفائف

العصورحلالألماليافىمرةالأولصسعأ!سحهتاححداأدالحراءيعتقد

يبيعأمريكيلائعهاككالى،أم009عامالىحروفى.أسس!إا

ألماني)كلبأ!شهحدااضاضياسماهحامصواضاس!!ورتسحق

الطويلأممل!اتشالهالأنهاالقوائما(،قصيرالحسمياح!هصحير

.دوجهوتادصصبااستحدء:آحراا!.

شريحةتسمىكاتالبقر(لحممنةشص!إأ:)لسدرت!الهامورجر

الألمالية.هاممورحمديةإلىسسطهامبورخ

!حفو!بطبيضوهوال!إت،فيشهيطعامعاممائةعمرهبيض

وا!لحوالحيرالرمادمىخليطفيألتمهرستةلحوافيالقشرةدييقدد

الجب!.يشمهطعماأطميصالمعالحةهدهتحعل.والحتماي

لويسسالتلمديةاعالمياالمعرصفيصرةالأوأ!قدمكريمالآيسكوز

فيهويعرفهمقرقيق!عكة()وشلهماككالىو.أم!.4عام!ى

اغمتحدية.اكريمالاي!

رقيقةفطمائرأولكانتغذاء.أقدمت!صلىركلاالمحلاةالرققةالفطائر

ححرعلىوتسشروماء،مسحوقةحو!ص!حلمصلت!!ا-شح!3

الرقيقةالمطائرم!محتلمة،لواعيستمئالا!!اجارحا.اسسصت!ساص!

واشوسية.اجةوالإيماأا!دية:ا!ه:ابرأضرلسمهامها!اءذ

المحموقالميصوبياضالس!منمزيج)المرنعالمرلعحلوىالبافلوفا

اسمتح!!محفوقة،عتدةسطكحهايعطىالتي(الحلوىبهتكسى

القرنم!العشريمياتليولمجرزيلسداأستراليارارتالقيليهابىراقصة

اخترعتها.التيهىسألهاوليوزيلنداأستراليامرك!!تزعمالعشري!.

إيطاليةكلمةالميتزاوكلمةإيطاليا،متؤهاعالميامفضلةلطيرةالبيتزا

للمطيرة.

صنعتعقدةش!ظ!لهاالحمارجمنمملحةصلبةسحكويتةالعقديات

الدينللطلابتشحيعاأورولاحموبفىرهمادلوساطة!رةللأول

تصلى.أياديللعقديةالملتقاطعةالحهاياتوتمتل.صدواتهمتعلموا

لعداءاليا،ليونيستحتع.الناسمىأحخيرمعط!عداءاليءالسمك

وهاكاليء.السمكمنيتحرالئرقيقةوهول!اشيمى،يسقى

ءيسمكمنمكولىالإتيميةاأمريكام!لتحائع!شهوهوالسيفيشي

الطازجالسالمونالسويديودويحضر.الحامضالليحولىعصير!ي

التوالل(.مر)لقلةأحثستامع

لبيلوهوسمدويتمت!،الإيرللاسماسحيت)الشطائعالسندويتشات

خادماأمر،الورقيلع!كادعدماعشرالثام!اطصداكأإنجري

.مشويلحمم!قطعةليحهماالحرم!شريحتيرا،يحضرأن
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وأالنمليأكلونقدكما.الثعابينأوالأرانبأوالقرود

معينةحيواناتأوالمائيةالسلاحفأوالقواقعأوالجنادب

.أخرى

كثيرويباع،مقطعةغيرالدواجنلحوممعظموتسوق

وقد.شرائحأوصغيرةقطعصورةفىالأخرىاللحوممن

كماتسويقها،قبلتقددأوتملحأوبعفاللحومتعالج

وأاللحموفطميرالسجقمثلمنتجاتاللحوممنتصنع

الجزءخلالعادةاللحمويؤكل.الباردةوالقطعالسمك

الوجبة.منالرئيسى

الدجاجخصوصا،الدواجنالمزارعونيربي.البيض

شائعالدجاجوبيضولحمها.بيضهاعلىللحصول

القستراتفييستخدموقدغذاء،أوإفطارطبقالاستعمال

.أخرىمطبوخةوأطباق(والبيضالحليبمنمحلى)مزيج

طعامعملفيالأسماكمنمعينةأنواعبيضويستخدم

البلدانبعضفيالناسويستمتعالكالمحار.يسمىشهى

كالنعامةأسترالى)طائرالإموطيورمثلالطيوربيضبأكل

يأكلكما.البطريقوطيورالنورسوطيورأصغر(لكنه

وأ،الأمريكيةالتمامميحبيضمختلفةبلدانفيالنالر

.اخرىمعينةزواحفبيضأوالأخرىالتماسيح

وتزود.كثيرةبيئاتفيمهمةأغذيةالألبانمنتجات

.البلدانمنكتيرفيالمستخدمالحليببمعظمالناسالأبقار

الأغنامأوالرنةأيلأوالماعزأوالجمالمثلحيواناتلكن

الألبانتسوق.العالممنأجزاءبعضفيالحليبتنتج

كاملالحليبإلىفبالإضافة،مختلفةصورفيومنتجاتها

الدسممنزوعوالحليباللبنشربالناسيستطع،الدسم

والمبخر.والمجففالمكثفوالحليبالدسمقليلوالحليب

والجبنالزبدةتشملأخرىحليبمنتجاتوهناك

.والزبادي)الروب(الرائبةوالقشدةكريموالايسوالقشدة

الغذاءمنالجسميستفيدكيف

التي(الغذائية)الموادبالمغذياتالجسمالغذاءيمد

الأنسجةبناء2-الطاقةإنتاج-أمنها:لأغراضيحتاجها

الحيوية.الجسمعملياتتنطم3-)تجديدها(وإصلاحها

على:الرئيعسيةالغذائيةالعناصرأنواعتشتمل

والمعادنوالبروتيناتوالدهونالكربوهيدرأت

دورايؤديالغذائيةالعناصرمنعنصروكل.والفيتامينات

منوكثير.بالصحةمستمتعاالجسمجعلفيمهما

واحدغذاءهناكليسلكن،كبيرةبدرجةمغذية،الأغذية

الضرورية.العناصربكلالجسمإمداديستطجع

وأيتفتتالطعامفإن،الطعامالجسميهضمعندما

يدخلالنهايةوفي.مختلفةغذائيةعناصرإلىشكسر

المعويالجدارخلالالعناصروتمر،الدقيقةالأمعاءالغذاء

خبز-منتجاتبضعةالصورةهذهتبيئ.مدهششيءالأغذيةتنوع

المستديرةالرقيقةوالفطهائروالمكرونةالحبوبمنصباحيةإفطاروأغذية

القمح.ستصميعهايمكنوكلها،خفيفةوأغدية)فطهائر(ومعجنات

جميعفيالخلاياعلىالعناصرالدميوزع.الدممجرىإلى

الجسم.أنحاء

أخرىبموادالغذاءيمدنا،المغذيةالعناصرإلىوبالإضافة

علىالغذاءالأليافتساعد.والأليافالماءخصوضا،مهمة

الماءيساعدكما.الجسمخلاياإلىوحملهاالعناصرإذابة

أما.الجسمخارجإلىالخلايامنالخلفاتحملعلى

ذلك،منوبدلآ.الهضمأثناءتحللأوتتكسرفلا،الألياف

الأمعاء.خلالحركتهعلىوتساعدالغذاءحجممنتزيد

نقصيعانونكافغذاءعلىلايحصلونوالذين

عنصرأيإلىبشدةغذاؤهيفتقرالذىوالشخص،التغذية

سيميالناسلبعضيتوافروقد.التغذيةسئإنهيقالغذائي

تناوليختارونلكنهمالغذاء،منوفيرةكميةالتغذية

وبعضهم.الضروريةالعناصربجميعالجسمتمدلاأطعمة

وزنهمويصبح،بنهميأكلونلأنهمصحيةلمشاكلشعرض

به.المسموحعلىزائدا

ضمانعلىومتوازنمعتدلغذاءيساعدأنويمكن

عنمفصلهمعلوماتعلىوللحصول.الجيدةالصحة

التغذية.انظر:،صحيغذاءإعطاءفىتسهمالتيالأغذية

منالجسمتمكنالتيالسبلأهممن.الطاقةإنتاج

الموجودةالبروتيناتاستخدامويمكنالغذاء.منألاستفادة

هىوالدهونالكربوهيدراتلكن،الطاقةلإنتاجالغذأءفى
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النشوياتهىوالكربوهيدرات.الرئيسيةمصادرها

مصادروالبطاطسالحبوبوتعدالغذاء.فيوالسكريات

الشائعالمائدةسكرفتشملالسكرياتأماللنشا.جيدة

بهايختمالتى)الحلوىوالعقبة،الحلوياتفىالموجود

وتوجد.والحليبالفاكهةفيوالسكريات(،الأكل

وبعضوالمكسرأتوالحليبواللحومالبيضفىالدهون

.أخرىوأغذيةالخضراوات

إلىالهضمأثناءالكربوهيدراتتتكسرأوتتحلل

دهنيةأحماضإلىالدهونوكذلكبسيطةسكريات

البسيطةالسكريات()تحرقوتؤكسد.وجليس!يرول

الجسم.خلايافىببطءوالجليسيرولالدهنيةوالأحماض

اليومية،نشاطاتنافينستخدمهاالتيالطاقةالأكسدةوتحرر

العمل.منالاخرىوالأعضاءوالرئتينالقلبتمكنوالتى

حفظعلىتساعدالتيالحرارةالأكسدةعنيتولدكما

هذهوبدون.م537حوالىعندالجسمحرارةدرجة

علىبوظائفهالقيامعلىقادراالجسميكونلن،الحرارة

جيد.نحو

الجسمعظامتتآكلوإصلاحها.الأنسجةبناء

وتحتاجمستمر،بشكلالأخرىالجسموأنسجةوعضلاته

علىيعتمدالنموأنإلىإضافة،تعويضأوتجديدإلى

فىالبروتيناتالجسمويستخدم.جديدةأنسجةتكوين

.وتجديدهواصلاحهالنسيجلبناءالأغذية

منرئيسيةبصورةالجسمأنسجةجميعتتألف

كيميائيةوحداتمنبدورهاالبروتيناتوتتألف،بروتينات

فىالبروتيناتالهضمويحلل.الأمييةالأحماضتسمى

بتحويلالجسميحولثم.أمينيةأحماضإلىالأغذية

يحتاجها.التيالبروتيناتأنواعاليالأمينيةالأحماض

الأحماضوأنواعكميةعلىالاغذيةبروتينقيمةوتعتمد

والبيضاللحممثل،الحيوانيةوالأغذية.فيهالأمينية

بالإضافةخاصةبصفةبالبروتيناتغنية،الألبانومنتجات

الأحماضجميععلىتحتويالبروتيناتهذهأنإلي

الحبوبتحتويكما.الجسميحتاجهاالتىالامينية

المجففةوالبازلاءوالفاصولياالسودانىوالفولوالمكسرات

كثيرةنباتيةأغذيةتفتفرلكن.البروتينمنعاليةنسبةعلى

الأساسية.الأمينيةالأحماضمنأكثرأوواحدإلى

فالكالسيوم.الأنسجةبناءفىالمعادنبعضوتساعد

وأسنانعظامبناءفىتساعدمثلا،والمغنسيوموالفوسفور

جيدةمصادرالألبانمنتجاتوبعضالحليبويعد.قوية

.المعادنلهذه

البروتيناتالجسميستخدم.الجسمعملياتتنظيم

للمساعدةأيضاولكنوإصلاحها،الأنسجةلبناءفقطليس

وهناك.الجسمفيمختلفةحيويةعملياتتنظيمفى

التفاعلاتتسرع،الأنزيمماتتسمىمعينةبروتينات

الطاقةإنتاجعلىالجسمتساعدفهىالجسمافىالكيميائية

منوكثير.أخرىبروتيناتبناءوعلىالغذأءهضموعلى

جمئفيالكيميائيةالنشاطاتتنظمالتيالهورمونات

التىالمضادةالأجسامأنكما.بروتيناتهىالجسمأجزاء

هذهأيضا.بروتيناتالعدوىلمكافحةالجسميصنعها

الجسم،أنسجةفيالبروتيناتمثلجيمعها،البروتينات

الغذاءفىالموجودةالأمينيةالأحماضمنالجسمفىتصنع

نتناوله.الذي

دوراأيضاالغذاءفيوالفيتاميناتالمعادنوتؤدي

ويحتاج.الحيويةالجسمعملياتمنالعديدفيرئيسيا

غير.والمعادنالفيتاميناتمنفقطقليلةكمياتإلىالناس

أهميةبدرجةالجيدةللصحةمهمةالعناصرهذهأن

خلافعلىلكن،.والبروتيناتوالدهونالكربوهيدرات

إلىالمروروالمعادنالفيتاميناتتستطيع،الأخرىالعناصر

بالهضم.تحللأندونالإنسانفيالدممجرى

الجسم.فىجدأكثيرةعملياتفىالمعادنوتساعد

الدمخلايابناءفى،المثالسبيلعلىوالنحاسالحديديساعد

فيالماءكميةأخرىومعادنالصوديوموينظ!االحمراء،

وهناك.الدملتجلطضرورياالكالسيومويعتبر.الجسمخلايا

والكوبالتالكلورتشملالإنسانلجسممهمةأخرىمعادن

والزنك.والقصديروالمنجنيزوالمغنسيومواليودوالفلور

وص،العملياتمنمتنوعةمجموعةالفيتاميناتتؤدي

.المرضمنالجسمحمايةعلىوتساعدالنمو،علىتساعد

علىويعملالليلفيالرؤيةعلى)أ(فيتامينيساعدنا

فيتاميناتوتساعد.صحيةوأسنانوبشرةعظامتكوين

والدهونالكربوهيدراتأكسدةعلىالجسمالختلفة)ب(

)ج(فيتامينويعتبر.الطاقةعلىللحصولوالبروتينات

السليمة.والعظاموالأسنانالدمويةالأوعيةلصحةضرورئا

الكالسيوممنالاستفادةعلى)د(الجسمفيتامينويساعد

والفوسفور.

فالطعام.متنوعةأغذيةفيوالمعادنالفيتاميناتتوجد

التيوالمعادنالفيتاميناتبجميعكافئاإمدادايكفلالمتوازد

.المرضمعينةفيتاميناتنقصيسببوقدالفرد.يحتاجها

داء)ج(فيتامينانخفاضيسبب،المثالسبيلعلى

الجلد.تحتونزيفاللثةتقرحيصحبهداءوهوالإسقربوط

الكساحإلى)د(فيتامينفيالشديدألانخفاضيؤدىوقد

(.العظاميصيب)مرض

المختلفةالعالممناطقفيالغذاءيخئلفلماذا

لآخرقطرمنالناسيتناولهالذىالغذاءأنواعتختلف

الأقطار،بعضففى.نفسهالقوداخلفىتختلفبل
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أخرىوفيكثيرا،لحماالناسيتناول،المثالسبيلعلى

فلايأكلون،النباتيونأما.خاصةمناسباتفياللحميقدم

تكونقدمعينةأغذيةكثيرونأناسويحبإطلاقا.اللحم

يستخدم،المثالسبيلعلى.شهيةغيرآخرينأناسعند

عشحساءلعملالسمامتسمىطيورأعشاشالصينيون

لعابها.منالأعشاشالطورهذهتبنيحيثالطائر،

المقلية.الأنقليسسمكبصغارأسمبانيافيالناسويستمتع

متعة.الضفدعةأرجلأكلعديدةبلدانفيأناسويعد

نحوعلىالأغذيةمختلفةثقافاتمنالناسيحضر

الوقودمصادرتحدد،عديدةحالاتوفي.مختلف

ثم،ومن.الأغذيةتحضيركيفيةالمتوافرةالطخومعدات

وقد،مكشوفةنارفوقالأطعمةالناسبعضيطخفقد

يأكلوربما.الدقيقةبالموجاتيعملفرنابعضهميستخدم

توأبلبعضهميضيفوقد.نيئةأطعمتهممعظمبعضهم

التوابل.منالقليلآخرونيفضلوقد،أطباقهمإلىحارة

المصنعة،غيرأوفقطالطبيعيةالأغذيةبعفالناسويأكل

للتصنئ.كثيراتعرضتأغذيةبعضهميأكلبينما

أسباب-ا:الأسبابمنلعددالأغذيةأختلافيرجع

دينيةأسباب3-اقتصاديةأممباب2-جغرأفية

كبيرةليمستالأغذيةفىالاختلافاتلكنتقاليد.-4

السياحةنموأدىفقد.السابقفيعليهكاشاالذيبالحجم

تبادلإلىالحديثةوالمواصلاتألاتصالأنظمةفيوالتطور

العالم.أنحاءجميعفيالناسبيناللأكلوعاداتالأغذية

والمتغيراتوالمناخالموقعيساعد.الجغرافيةالأسباب

المنطقة.تلكفيالناسطعامتحديدفيما،لمنطقةالطبيعية

امتدادعلىأوالجزرفييعيشونالذينيعتمدوعموما،

أما.البحريةالأغذيةعلىكبيرااعتماداالبحرسواحل

غذائهمفىفيعتمدونالبحر،عنبعيدايعيشونالذين

سكانويزرع.الحبوبأوالمواشىعلىأساسيةبصورة

طوالالمتنوعةوالخضراواتالفاكهةالامشوائيةالمناطق

لهاالتيالباردةالمناطقفىيعيشونالذينويعتمد.العام

وأالحبوبمثلمحاصيلعلىقصيرزراعةموسم

فيأيضئاوالتربةالأرضتضاريسوتساهم.البطاطس

زراعتها.مامنطقةفيالناسيستطعالتيالمحاصيلتحديد

علىمايكونأحسن،المثالسبيلعلىالشاميةالذرةوتنمو

الغنيةالتربةذاتالمفتوحةالمنبسطةأوالمسطحةالحقول

أفضلالأرزينموبينما،للمياهالجيدالتصريفذات

جيداالتربةتحتفظحيثالمنخفضةالمناطقفييكونما

بقوةتؤثرمازالتالجغرافيةالعواملأنمنالرغموعلى

نأإلا،العالممنكثيرةأجزأءفىالناسمايأكلهعلى

مكنفقد.الصناعيةالبلدانفيخصوصاتتناقصأهميتها

الكثير،الحديثةالغذاءحفظوطرقالسريعالنقلفىالتطور

.بعيدةبلدانفيمنتجةأغذيةاستهلاكمنالناسمن

بالموز،المثالسبيلعلى،كثيرةبلدانفيالناسويستمتع

ومنتجاتأسبانيا،منوالبرتقالوالزيتونالإكوادور،من

الأقص.الشرقفيالوجبةمنمهماجزءايشكللحريا،عشبايحصدونصيسيودعمال(اليمين)علىياكلونها.التيالأغذيةفيتؤثرالناسبئة

الحا!.الحارالمناخفيبسهولةالمخيلشحرةتنموعداء.لاستخدامهاالتمورويحففوديجمعونإفريقيالتممالمنبدواليسار(،)على
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إلىوبالإضافة.النرويجمنوالسرديننيوزيلندا،منالألبان

يزرعونكيفيتعلمورالمزارعينمنالكثيرفإنذلك

فعندماأصلا.لزراعتهاصالحةغيرمناطقفيمحاصيل

خطوطاينحتون-المثالسبيلعلى-جبليةالأرضتكون

الريالمزارعونويستخدم.الجبالسفوحعلىالأرضفى

معينةوخضراواتفاكهةيزرعونوقد،فةابالمناطقفي

.الباردةالشتاءهمناطقفيالشتاءأثناءمحميةبيوتفي

يتناولهالذيالغذاءتنوعيعتمد.الاقتصاديةالأسباب

فىحتىلكن.بلدهماقتصادعلىكثيراوكميتهالناس

وقدجيد،طعامشراءأضاسابعضيستطيعلا،البلدانأغنى

ناحيةمن.مغذيةغيرأغذيةلتنارببساطةبعضهميختار

علىيحصلوناسبلداناأفقرفىاضاسابعضنجد،أخرى

جيد.لش!ص!!متوازنطعام

سكانهامايحتاجهجميعالصناعيةالبلدانمعظمتنتج

الإمداداتاستيرادأسلداناهذهوتستطيعالغذاء،من

الالاتيستخدمونفالمزارعونتحتاجها.التيالإضافية

لدىأنكما.إنتاجهملزيادةالعلميةوالطرقالحديثة

وتحزينونقللصناعةمتقدمةتحهيزاتالصناعيةالبلدان

الغذاء.

العائلاتمعظماتستطيعال!صبرى،الصناعيةالبلدانفي

الأرجحوعلى،الأغذيةامنمتنوعةمجموعةشراء

شطعامهماجيد.بش!طمتوازنطعامعلىبذلكيحصلون

يتناوأ!نأنهمكما.الأأجانومنتجاتأسيضاوباللحمغني

والفاكهةوالخضراواتالحبوبمنتجاتمنكبيرةكميات

علىالحصولبسهوأ!ةأيضاويتمتعون.والمحفوظةالطازجة

يأكلونأنهمإلىإضافة.للطبخجاهزةأومحضرةأغذية

تقوممطاعممنغذاءيشترونأومطاعمافيالغالبفي

.المنزلفيلأكلهالطهعامبتجهيز

كافياغذاءالناميةالبلدانمعظمتنتجأنالنادرمن

استيرادلاتستيمأنهاإلىإضافةسكانها،لجميع

فقراءالمزارعينمنفكثيرتحتاجها.التيالإضافيةالإمدادات

وموادوآلاتمخصباتشراءلايستطيعونأنهمدرجةإلى

الناميةالبلدانتفتقركما.إنتاجهمزيادةعلىتساعدأخرى

الغذاء.وتحزينونقللتصنيعالحديثةالتجهيزاتإلى

عدمالناسمنكثيريعاني،الناميةالبلدانبعضوفي

شراءلايستطجعونانهمدرجةإلىفقراءفهمالغذاء،كفاية

ملايينوتعتمد.متنوعةأغذيةشراءأوالغذاءمنيكفيهماما

حيازاتفيالأسرإنتاجهاتستطجعالتىالأغذيةعلىالأسر

فيالسكانلغالبيةالرئيسيةوالأغذية.الأرضمنصغيرة

والسكريةالنشويةوالموادالحبوبهيالناميةالبلدان

تكلفةالأقلهيالأغذيةهذه.الاخرى)الكربوهيدراتية(

تبريدإلىلاتحتاجأنهاكماالشراء،فيأوالإنتاجفيسواء

والبيض،والحليباللحمأماخاص.نوعمنتخزينأو

الأسرمنكثيريخبز.الساسلمعظمبالنسبةالثمنفباهظة

منالأخرىالأغذيةمعظموتصنعبهاالحاصالخجز

علىللحصولالحبوبتطحنبل،الأساسيةالمكونات

خبزها.لصناعةالدقيق

الأديانمنكثيرتعاليمتهتم.الدينيةالأشاب

فالمسلمون.معينةأغذيةأكلمعتنقيهاعلىفتحرمبالغذاء،

اللهلغيراهلوماالخنزير،ولحموالدمالميتةيناولونلا

لحمأكلالهندوسيةالديانةوتحرم.تعالىاللهلأمراستجابة

الهندوسفئاتبعضإنبليقدسونها،الأنهمالأبقارا

وأالشرقيوناليهوديأكللا.لحمأيبأك!لهاا،يسم!!

وأغذية(مائيصدفي)حيوانوالمحارالخنزيرلح!المتعصبون

متعلقةصارمةغذائيةقوان!تيتبعونأنهم!صما.أخرىمعينة

الغذاء.وتقديموتحضيربتحزين

والاحتفالللصياممعينةأياماتخصصالأديانوبعض

الفجرمن،المثالسبيلعلىالمسلمونيصوم.دينىلعيد

.رمضان:انظر.رمفمانشهرأثناءالشمسغروبحتى

الولائم.ويقيمونالفطربعيديحتفلونرمضاننهايةوفى

أوقاتفيوالولائمالأطعمةمنأنواعالمسلمينوعند

طعام،القرى:وهيالمناسباتأياموتسمىمخصوصة
بمالولادةطعام،الخرسالزائر؟طعام،التحفة،أ!يفا

طعام،العقيقةبمالعرسطعام،الوليمة،الدعوةطعام،المأدبة

الوضيمة،؟الختانطعامالغديرة،أحسابعبمايومهفيالموأ!د

طعامالوكيرة،بمسفرهمنالقادمطعامالنقيعة،بمالمأتمطعام

البخاء.منالفراغ

يأكلهفيماوالتقاليدالعاداتتؤثروالتقاليد.العادات

منوكثيروأكلها.وتقديمهاالأغذيةتحضيروكيفية،الناس

علىمؤسسمعظمهاتقليديةأطباقلهاوالأقاليمالأقطار

أطباقتشمل،حالاتعدةوفىمحليا.منتجةأغذية

المكوناتنفسمختلفة)ثقافات(بيئاتمنالناس

الطبقالطئقعطيوطرقالتوابلاختلافل!ش،الأسامسية

على،المتحدةالولاياتففي.خاصةإقليميةأوقوميةن!ة

مثلالدجاجمنمختلفةبأطباقالناسيستمتع،اهتالسبي!!

لويزيانامنالدجاجوكريولالجنوبيالمقليالدجاج

.تكساسطريقةعلىالمشويوالدجاج

بالنسبةالعالممركزفرنساالناسمنكثيريعتبر

والطهاةالفاخر.والطخالعاليةالجودةذاتللأغذية

المتقنةبأطباقهمالخصوصوجهعلىمعروفونالفرنسيون

وربما.المعقدةوفطائرهموبكعكهمبالصلصاتالغنية

كعكةوالمشوياللحمهوإنجليزيطبقأشهريكون

فيالخبوزةوالبيضاللبنمخيضكعكةوهييوركشاير

والمكرونةبالإسباجيتيإيطالياتعرفالبقر.لحمعصارأت
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ا!نوعةرا!صاتوكأ!كالأضىالباستاوأنواع

والبطاطسالسجقأما.الزيتونوزيتوالثومبالطماطم

يستمتع.الألمانيةالوجباتفيشائعةأطعمةفهي

الكثيرةالخبزوأنواعوالجبنالممتازةبالرنجةالإسكندينافيون

ثقيلة.داكنةوأرغفةهشةرقيقةشرائحبينتتراوحالتي

السمك.منكثيراأيضاوالبرتغاليونالأسبانيونيتناول

علىالنكهةإضفاءفىوالثومللبصلاستخدامهمأثروقد

منأخرىوأجزاءوالمكسيكالكاريبىجزرفيالطبخ

الطبخيبرزيستعمرونها.كانواالتياللاتينيةأمريكا

الذيالجنهموزمثلمحليةوخضراوأتفاكهةالكاريبى

والمنيهوتالموز(من)أنواعأيضاالحملبلسانيعرف

علىباحتوائهالمكسيكىالغذاءويشتهر)الكاسافا(.

بخبزالمكسيكيونويستمتع.التوابلمنمتنوعةمجموعة

وأالشاميةالذرةدقيقمنمصنوعة،الترتيةيسمى،مسطح

قطعحولملفوفةأوبمفردهايأكلونهاوقدالقمقدقيق

التاكو.لتشكلوالبقولواللحمالجبنمنصغيرة

الأوسطالشرقفىالناسمنلكثيرالرئيسيوالغذاء

مسطحخبزوهوبيتا،خبزأوالمستديرالرقيقالخبزهو

بتجهيزالمنطقةسكانيقومكما.القمحمنمصنوع

منالطقهذايتألف.الاحتفالاتفىغالبابهابشيش

،مشويوبصلوتوابلوطماطمالغنملحممنمكعبات

طبقوالأرزكبير.بمسمارسئثمبيهعلىمحمصة

والهندالصينوجنوبأليابانفيالناسمنلكثيررئيسى

علىعادةاليابانيةالوجباتتحتويآمميا.شرقىوبخوب

وسمكالصويا(فول)خثارةالتوفووكثيرةخضراوات

الصينيالمطبخأوالطبخفنيختلف.مطبوخأونيئ

العالمية(الشهرةذاتالمطابخضمنالكثيرونيعتبره)الذي

فيالطاخونيخلطاخر.إلىإقليممنكبيرحدإلى

القلى،أثناءمقطعةواللحومالخضراواتالصينجنوبى

حينفيوأرز،حارةأوغيرمعتدلةفصلصةويقدمونها

وأحارةمقليةبأغذيةالشماليةالأقاليمفيالناسيستمتع

الهنوديحب.شرابمعكرونةمعمقدمةالتوابلكثيرة

يصئالكري.الكرياسياشرقىجنوبمنوالآسيويون

صلصةفيالمطبوخةالخضراواتأواللحمأوالسمكمن

التوأبل.كثيرةأوحارة

أساسيةأغذيةأخرىوحبوبوالأرزالشاميةالذرةتعد

غالباالطعاميطخنيجيريا،وفيإفريقيا.فيالناسمنلكثير

بشدةينكهوقد،السودأنيالفولزيتأوالنخيلزيتفى

الذرةبتحضيرزائيرسكانويقومأحمر.فلفلأوببهارات

لديهمتوافروإذا.سميكةعصيدةصورةفيوالأرزالشامية

منكثيرويستمتع.العصيدةإلىأضافوهالسمكأواللحم

أحمر.فلفلصلصةفىالنيئباللحمالإثيوبيين

بهايقدمالتىالطريقةتحظى،الثقافاتبعضوفى

الطاخونيرتبكبير.باهتمامإعدادهوكيفية،الطعام

جذابا.طبقكللجعلبعنايةالغذاءواليابانيونالفرنعسيون

شائعةأوشحعبيةطريقةالشطائرمائدةتعتبرالسويد،وفى

طويلةطاولةمنالمائدةهذهوتتألف،الضيوفلخدمة

والسلطاتوالسمكوالأجبانالخبزمنشتىعليهاضروب

.والباردةالساخنةواللحوم

الناستناولأوقاتعلىأيضاالعاداتتؤثروقد

عادةالناسيتناول،المجتمعاتأوالبيئاتمعظمففىللغذاء.

وفىوالعشاء.والغداءالإفطار:اليومفىوجباتثلاث

فيطعامهمأكثرالناسمنكثيريتناول،الريفيةالمناطق

يضيفخفيفا.عشاءيتناولونالمساء،وفي،الظهيرةوقت

وتكونالشايتمسمىخفيفةإضافيةوجبةالإنجليزبعض

الشايالوجبةهذهفييقدمحيثالظهرمابعدإلىمتأخرة

الشطائر.أوالكعكأوالجافالبسكويتمثلوأغذية

،منفردةصحونفيالناسيأكل،الثقافاتمعظموفى

الناسويستخدم،وملاعقوشوكاسكاكينويستخدمون

مجتمعاتفيالناسويأكلالأعواد.وأليابانالصنفي

وأالأوعيةمنقليلاويستخدمون،مشتركطبقمنكثيرة

بأصابعهم.أوبالخبزغذأءهمالناسبعضويتناول.الأدوات

هاوايجزرسكانبعضيستخدم،المثالسبيلفعلى

مصنوعبالعجينةشبيهطعاموهوالبوي،لأكلأصابعهم

الاستوائي.القلقاسنباتمن

الغذائيةالصناعة

وأغذاءهاالناميةالبلدانفىالأسرمنكثيرتنتج

الصناعية،البلدانفيلكن.محليينمزارعينمنتشتريه

هذاويصف،الغذائيةالصناعةعلىالناسمعظميعتمد

صناعية.بلدانعدةفيالغذائيةالصناعةالجزء

بانتاجالمتعلقةالنشاطاتجميعالغذائيةالصناعةتشمل

للصناعةالرئيسيةوالفروع.المستهلكينإلىوتوصيلهالغذاء

والتغليفالتعبئة3-التصنيع2-الإنتاجأ-هي

القوانينأوالأنظمةتشرف.التسويق5-النقل-4

المستهلكينطمأنةعلىوتساعدفرع،كلعلىالحكومية

إلىإضافة.النوعيةوجيدةامنةمنتجاتعلىالحصولفي

بحوثلإجراءأخرىوهيئاتغذائيةشركاتتقومذلك،

منتجاته.وتحسينالغذاءإنتاجلزيادة

فيالصناعاتوأهمأكبرإحدىالغذائيةالصناعة

العالم.أنحاءفىالناسلملايينوظائفتوفرفهيالعالم

تحديدفيالغذائيةالصناعةفروعمنفرعكليسهم

تكلفةالأسعاروتعكس.السوقمكانفيالأغذيةأسعار

التصنيعتكاليفإلىبالإضافةالأساسيةالغذاءإنتاج



الغذاء82

اليمين()علىالصناعيةالبلدادفيأساسايستطئمعظم.الناميةالبلدانفىعنهالصنايمةالبلدانفيكبيرحدإلىيختلفالإنسانطعام

غذاءهاتنتجأداليسار(علىأطسبافيالعائلةتلكمتل)كتيرةالأسرلابدالماميةاصبلدانافيلكى.الأغديةامنواسعةمتوعةمحموعةشراء

بحفسها.

كلالمستهلكويدفع.والتسولقوالنقلوالتغليفوالتعبئة

منفرعكليحاولأضياالفوائدإليهامضافاالتكاليفتلك

تحقيقها.الصناعةوع.

يزرعون!المزارعون.ادزارعوظيفةهو.الإنتاج

شخصص،!ضيرة-!امافىر.الحيواناتويربونالمحاصيل

وأالفاكهةمثلالمحاصيلمنمعينةأنواعإنتاجفيالمزارعون

بإدارةآخرونمزارعونيقوموقد.الخضراواتأوالحبوب

إنتاجعلىالمزارعونيركزوقد.أغناممزارعأوألبانمزارع

يزرعقد،المثال!مبيلفعلىالغذاء.منفقطواحدنوع

مزارعيربيوقدفقط،موزاأوفقطالسكرقصبمزارع

الزراعيةالآلاتاستخدامساعدلقد.فقطدواجنآخر

كثيرفيالحشاشومبيداتالحشريةوالمبيداتوالأسمدة

وأكثر.أكثرالغذاءإنتاجكفاءةزيادةعلى،العالمأنحاءمن

وتوظيفأكبرمساحاتزراعةالمزارعينوأصئباستطاعة

.العمالمنأقلعدد

أغذيةنسته!االتىالأغذيةمعظم.التصنيع

ما.بطريقةأساسيةالتصنئأغذيةعمليةتغير.مصنعة

تسمىكيميائيةموادكثيرونصناعيضيف،فببساطة

المضافاتتستخدم.الأغذيةإلىإضافاتأومفمافات

ون!!تهلونهمثلالغذاءخصائصبعضلتحس!تالختلفة

الناسمنكشيرالكن.التخزينيعمرهأوالغذائيةوقيمته

صحتهم.علىخطورةتمثلالمضافاتأنيعتبرون

صناعةفىأسامسيةأغذيةاخرونمصنعونويستخدم

لالكامل.جديدةغذائيةمنتجات

أكثرإلىالطازجةوالخضراواتالفاكهةتحتاجلاقد

وأتجففقدأوالسوقالىوصولهاقبلوفرزهاغسلهامن

وأتخللأووالخضراوأتكهةأصفااتعلصوقدتجمد.

أعصير.أصئاتستحدم

الحيواناتوبعضالبقرأسلحومامصنعويذبح

إلىلشحنهالطازجاللحميجهزونث!ا،والغنم،الأخرى

وغيرهابالتوابلاللحمبمعالجةيقومونكما،السوق

كما)السجق(.النقانقوصناعةوتدخينهوتجميده

ودواجنالروميةوالديوكالدجاجويجهزونيذبحون

للتسويق.أخرى

الخاصةمعداتهاالكبيرةالصيدبواخربعضتحمل

الميناءإلىصيدهميحملونالصيادينمعظملكنبالتصنج،

قبلالصيدمنجزءوتنظجفبغسلالعمالويقومللتصنئ.

شرائحيصنعونوأحيانا.السوقإلىطازخاإر!ساله

الرؤوسبإزالةوذلك،اللحميةالجوانبمنمستطية

إلىالصيدبعضويذهب.والعظاموالزعانفوالمؤحرة

ومعلبةمجمدةمنتجاتإلىالسمكوتحولتنظفمصانع

مثل،أخرىبحريةأغذيةهخاك.ومدخنةومجففةومملحة

قشرهاأوصدفهاإزالةمنلابدوالمحارياتالملزمسالمحار

التصنيع!.قبلالخارجي

ومجانسته،الحليبببسترةالالبانمصانعتقوم

مصانعهناكأنكما.معينةفيتاميناتإليهيضيفوبعضها

منواللبنيةالقشديةوالمثلجاتوالجبنالزلدةتصنع

الحليب.
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حيوانيةأساسيةموادمنمتعددةأغذيةالمصنعونينتج

وقصبالسكربنجرمنالسكريصنعونفمثلا،.ونباتية

ويصنعون،الفاكهةمنالمركزالشرابويصنعونالسكر،

ونباتاتالصوياوفولالسودأنيالفولمنالطبخزيت

أغذيةالأخرىالمصنعةالأكذيةوتشمل.متنوعةأخرى

المصنعونطوروقدالإعداد.سهلةوأغذيةاصطاعية

زيتمنعمومامصنعةزبدةوهوالنباتيالصناعيالسمن

زيتأوالقرطمزيتأوالقطنبذرةزيتاوالشاميةالذرة

بيض)زلال(بياضمنالبيضبدائلوصنعواالصويا.فول

لحوماالمصنعونيستخدم.اصطخاعىوصفارحقيقي

فيمعلبأومجففحساءمعمطبوخةوخضراوأت

مجمدةكسرولاتأطعمةوفيمجمدةعشاءوجبات

وأغذيةوسكرأودقيقامجففابيضاويدمجون،ومعلبة

مغلفة.حلوىمخاليطفيأخرى

كماوتمييزهاالأغذيةتداولالتغليفيسهل.التغليف

تعرضهاومنالفقدأوالتلفمنحمايتهاعلىيساعد

والطرقالتغليفموادتحميكما.التحللأوللتهشم

والكيميائياتوالبكتيرياالهوأءمنالأغذيةبالتغليفالخاصة

تتلفقدوجميعها.والروائحوالرطوبةوالضوءوالحشرات

بيعزيادةعلىالجذابالتغليفيساعدكماالغذاء.

المصنعةتلكخصوصا-الأغذيةمعظمفإنلذا،.الأغذية

نفسهاالالاتتقوم،الأحيانأغلبوفى.مغلفةتكون-

الخطوةالتغليفعمليةوتكونعبواتفىالغذاءبتعبئة

الغذاء.تصنيعفىالأخيرة

لمنتجاتها.الأنعسبالأغلفةالغذاءشركاتتستخدم

فيأوسميكثابتكرتونفىالبيضيرصفمثلا،

الأغذية،وبعضالكسر.منلحمايتهبلاستيكيةحاويات

بكميةتستخدمالسودانيالفولوزبدةوالمربىالقهوةمثل

زجاجيةعبواتاوعلبفىتغلفلذا،.مرةكلفىضئيلة

البلاستيكيةالأكياستجعل.باحكامغلقهيعادغطاءلها

ورقائقوالخبزاللحمعنبعيداالهواءالخارجيوالغلاف

الألبانمنتجاتوتغلف.كثيرةأخرىوأغذيةالبطاطس

كراتينفىوتعبأ)القريش(الحلوبوجبنالحليبمثل

.التسربلمنعبلاستيكأوبشمعمغطاةخفيفةورقية

أوللغذاءالمنزليالتحضيرايضئاالتغليفيجعلقد

مجمدةأغذيةغلييمكنفمثلا،.سهولةأكثرأستخدامه

منأوعيةفيخبزهاأوالبلاستيكيةأكياسهافيعديدة

القشدةلتفريغالأيروسولعلبوتستخدم.الألومنيوم

التيالبلاستيكيةالقواريروتمستخدمالبثق،بنظامالخفوقة

.الخردلوبذورالصلصاتلتفريغباليدتضغط

منالغذاءمعظمالتجاريةالشحنشركاتتنقل.النقل

وجميع.السوقإلىالمصنعينومنالمصنعينإلىالمنتجين

شحنهامنولابدالفسادسريعةتقريباالطازجةالأغذية

إلىإنتاجهمالخضراواتمزارعىمعظمينقل.بسرعة

المسافاتحالةفيلكن،الحصاد،بعدمباشرةقريبةأسواق

فىالبضائعوعرباتالمبردةالشاحناتتساعدالأبعد،

السريعالطازجالمنتجحفظعلىوالسفنالحديديةاسمكك

الألبانمنتجاتأيضاالمبردةالسياراتوتنقلالفساد.

الأغذيةتنقل،الحالاتبعضوفي.ألمجمدةوالأغذية

مثلالثمنالغاليةالأغذيةأوالأسماكمثلالفسادالسريعة

وقطاراتشاحناتهناكأنكما،بالطائرة،الحىالكركند

المواشى.لنقلخصيصامصممة

للغذاءجذابعرض

ويحفزالانتباهيجذب

هذهتحتوي.الشهية

منالملونةالتشكيلة

أحدلحفلالأطباق

مغولحمعلىالأعياد

وسط)فىلالجبر

والكافيار(الصورة

(.الصورة)صدرالأحمر

التيالطريقةأنكما

لاتقلالطعامبهايقدم

.إعدادهعنأهمية



الغذاء84

حيت،أسالىأمصح!يشاحةصثريجعمريفرعالجودةعاليحليب

علىالتبريدهـيعط!قريمةمزارعمرالحليصيحل!.ح!!إلىيحول

طارحا.بالحليبالاحتماط

صهةأغااأراجيض!االمزارع!تبعفم!يبيع.التسويق

أكشاكفيالمستهلكبتإلىمباشرةالطازجةوالخضراوات

ويأخذ.المنزليالتوزدغخلالمنأوالطريقحانبعلى

أقربفيمزارعينسوقإلىمنتجهمالمزارعينبعفر

المسته!صن.والأفرادالغذاءتجاريشتريهوهناك،مدينة

منتجاتهموالألبانالحبوبمزارعيمنكبيرعدديبيع

إلىآخرونمزارعونينتمىوقدمصمئالغذاء.إلىمباشرة

إلىوتبيعهاالمنتجاتمنهمتجمعتسويقيةتعاونيةجمعية

أماالأسعار.بأعلىسلعهميعرضونالذينالمصنعين

أسواقفيأعحومامصنعىإلىالمزارعونفيبيعها،المواشى

العلني.المزاد

منتجاتهمالمزارع!تمنوعددالغذاءمصنعيمعظميبيع

ثمالمنتجمنكبيرةكمياتيشترونالذينالجملةتجارإلى

بائعوويشمل.التجزئةبائعىإلىأصغركمياتيبيعون

ودكاكينوالبقالاتالمركزيةالأسواقبالتجزئةالغذاء

والمطاعموالجزارونالمصنعةاللحومأوالمعلبةالأطعمة

المستهلكين.إلىالغذاءتبيعأخرىتجاريةوجهات

وتبيعمتنوعةأغذيةوالبقالاتالمركزيةالأسواقوتبيع

المنتجاتمثلالغذاءمنفقطواحداصنفاأخرىمتاجر

شراءالمستهلكونويستطيع.اللحومأوالأسماكأوالخبوزة

فىوتوجدالكافتيريا.ومحالمطاعممنجاهزةوجبات

الفاكهةم!ضخمةكمياتتشتريبالجملةالمنتجبيعشركات

للمطاعمأصعركمياتفيتبيعهاآالمرارع!!صوالحضراوات

الاحري!.اصحرئةاشتجا!المريمت!ةالأسواث:ا

لتوزدغديعآلاتالعامةالشالاتالم!صات:!
ص.وص!صير

الأغذية.

كثيرحكوماتتشرف.الحكوميةالقوانينأوالأنظمة

فالقوانين.الأغذيةونقاءونظافةجودةعلىالدولمن

عنالإعلانمنالغذاءشركاتوتمنعالمجتمعصحةتحمى

منتجاتها.حولصحيحةغيرادعاءات

وتصنيفلتمييزمعاييرالحكوماتهذهتفيعكما

والبيضواللحمالطازجةوالخضراواتالفاكهةمثلالأغذية

وتشترط.ببطاقاتالمعلبةوالمنتجاتوالج!توالزبدة

ووزنجودةعنمعلوماتالبطاقاتتحملأنا!صمات

مفهمافاتاستخدامتحرمكما،إليهمضافةموادوأيالغذاء

والملوناتوالتوابلوالمنكهاتللغذاءالحافظةالموأدمتل

تلجأكما.تؤكلعندماضارةتكونقدالتيالاصطخاعية

والقياساتبالأوزانمتعلقةقوانينسنإلىأيضاالحكومات

الغش.منالمشترينلحمايةالعبوةوأحجام

تشملللحليبمعاسرالحكوميةالصحةإداراتتضبع

.والتداولالبسترةومتطلباتالدهنلكميةالادنىالحد

تاربالإنتاجإيضاحيجب،الدولمنمتزايدعددوفي

إداراتتقومكما.الغذائيةالمادةصلاحيةانتهاءوتاريخ

الأماكنوفىالمطاعمفىالصحيةالنواحيبتفتيشالصحة

الغذائية.الوجباتتقدمالتيالأخرى
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طريقعنإجراؤه!مالغذاء.مجالفيالبحث

والمؤسساتالغذاءمزارعىوجمعياتالغذاءشركات

.والجامعاتالحكوميةوالوكالاتالغذائيةوالمعاهدالبحثية

وجودةكميةفيهائلةزيادةإلىجهودهمقادتوقد

.المتوافرةالأغذيةونوعية

عنالغذاءإنتاجزيادةعلىالزراعيونالباحثونيعمل

إنتاجيةذاتمواشوتهجيننباتيةأصنافتطويرطريق

بعضيبحث.فعاليةأكثرومبيداتأسمدةواستخدامأعلى

القيمةأوالمظهرأوالنكهةلتحسينوسائلعنالعلماء

يدرسونآخرونولايزال،الغذأئيةللمنتجاتالغذائية

التخزينيالعمرعلىوالتغليفالحافظةالموادتأثيرأت

للغذاء.

تطويرعلىكثيرةغذائيةشركاتفيالباحثونيعمل

المنزليالتحضيرلجعلطرقعنويبحثون،جديدةأغذية

فيالمتخصصونطوروقد.سهولةأكثرالمصنعةللأغذية

علماءيبحثكما،جديدةطهيصيغالمنزليالاقتصاد

.الإنسانطعاملتحسينوسائلعنومتخصصوهاالتغذية

وإنتاجالمزرعةإدارةفيدرسون،الزراعيونالاقتصاديونأما

والمواشي.المحاصيل

العصورعبرالغذاء

يأدأ!لونالأواشلالنالركان.التاريخماقبلحقب

وأنواعبريةفاكهةمنعليهالحصوليستطيعوننباتيغذاء

يصطادونوكانواوبذور.وجذورومكسراتالفطرمن

الحيواناتلحمويأكلونالصغيرةاليابسةوحيواناتالأسماك

لصيدالأسلحةالناسطور،الزمنوبمروريجدونها.التىالميتة

الأمريكي()الثوروالبيسونالدببةمثلالكبيرةالحيوانات

قدالأوائلالناسيكونأنويحتمل.البريةوالأبقاروالأيل

إنتاجينقصوعندماالغذأء،عنبحثاوقتهممعظمقضوا

آخر.مكانإلىالناسينتقلمنطقةفيالغذاء

خشبفوقغذائهمبعضيشوونالبدأئيونكانوربما

وبعدتلقائيا.أوطبيعيابدأتقدكانتنيرانمنمشتعل

إنضاجاستطاعوأالنار،إشعاللكيفيةالناساكتشاف

صنعكيفيةتعلمواأنوبعد،دائمةشبهبصورةالغذاء

البطيء.بالغليوطهيهالغذاءسلقأيضاأمشطاعواالقدور،

زراعةبدأواقدالناسكان،.مقعام0008ومنذ

وكانتالغذاء،علىللحصولالحيواناتوتربيةالنباتات

.كبيرةبدرجةمستمراغذائياإمداداللناستضمنالزراعة

بدلأواحدةمنطقةفيالاسعتقرارتعنيالزراعةكانتكما

،الحبوبكانتالغذاء.عنللبحثوهناكهناالتنقلمن

للمزارعينبالنسبةمهمةمحاصيلالخصوصوجهعلى

والأغناموالماعزالأبقاريربونأيضاكانوأالذينالأوأئل

كانت.والحليباللحومأجلمنأخرىوحيوانات

الرعيفيتشتغلالتاريخماقبلشعوبمنمجموعات

وكانت،للغايةمنظمبشكلقوافلفىالريفعبروتسافر

طعامهاوكان.والأغناموالماعزالجمالمثلالحيواناتتربى

مواشيها.منعليهماتحصلوحليبلحممنشألف

أوديةفيعطمةحضاراتظهرت.القديمةالحقب

الأوديةهذه..مأق005و0035عاميمابينالأنهار

والفراتدجلةوواديوالسودانمصرفيالنيلواديهي

يعرف)الذيالسندوواديحاليا(بالعراقيعرف)الذي

وقد.الصينفيهيهونغوواديحاليا(بالباكمستان

الملائموالمناخالأوديةلهذهالخصبةالأرضساعدت

على،النيلواديففي.وفيرةمحاصيلإنتاجعلىالمزارعين

زراعةالنيلنهرامتدادعلىالمزارعوناستطاع،المثالسبيل

زرعواكمانفسها.الحقولفىالسنةفيثلاثةأومحصولين

والخس،الفاصوليامثلوخضراواتوالقمحالشعير

وربوا.والبطخالعنبمثلالفاكهةوكذلكوالبازلاء،

والغنم.والماعزالأبقار

القديمة،رومابعدوفيما،القديمةأليونانتستطعلم

عليهمكانلذا،المتزايدةالسكانلأعدادكافغذاءإنتاج

إلىعمدواكذلكالغذأء.منكبيرةكمياتأ!عتيراد

الكافي.الغذأءعلىتحتويالتيالمجاورةالأراضياحتلال

فارسمنبالكرزوالرومانيونالإغريقاسعتمتعوهكذا

وأهم،الشرقمنوالتوابلوالخوخوبالمشم!حاليا()إيران

الثالثالقرنوبحلولمصر.منبالقمحكلهذلكمن

كبيراجزءاغطتقدالرومانيةالإمبراطوريةكانتالميلادي

للبحرالإفريقيوالساحلالأوسمطالشرقومعظمأوروبامن

الإمبرأطوريةمزأرعمعظموكانت،المتوسطالأبيض

الأساسشكلالقفالذيزرأعةفىتتخصصالكبيرة

الروماني.للطعام

الرومانيةالإمبرأطوريةسقوطبعد.الوسطىالعصور

الدوليةالتجارةانخفضت،الميلاديالخاممه!القرنفي

أوروبافيالأراضيمعظموأصمبحتشديدا.انخفاضا

ملكيةالعزبةكانت)عزب(،حيازاتأومزارعإلىمقسمة

توفروكانت،فلاحونفيهاويعملمالكيحكمهاكبيرة

تشمل.والفلاحونالملاكيحتاجهاالتيالأغذيةجميع

،الأخرىوالفواكه،والعنبالحبوبالأغذيةهذه

واللفت.)الملفوف(والكرنبالفاصوليامثلوالخضراوات

.الأخرىوالمواشيوالأبقارالدواجنتوفركانتكما

مابينالأوسطالشرقإلىالأوروبيينمنالالافذهب

الصليبية.الحملاتفيللاشتراكأم003و0001عامي

أغذيةوبعضالتوابلتذوقحاسةالصليبيونواكتعسب

مجالفييفوقونهمأهلهكانالذيالأوسطالشرق
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وأالمرارعمستوىينئكللىالغذاءكالىالوسطىالعصورخلال

الذينالملاحودويرى(ملاكيحكمهاحجيرة)حيازاتالعزب

المحاصيل.ويزرعولىالمواشيالعزلةفييعيمتمود

فيرغبتهم!ساعدتأوروبا،إلىعودتهموبعد.الزراعة

ساعدكما،العالميةالتجارةتجديدعلىالختلفةالأغذية

.جديدةأرأضاكتشافتحفيزع!ىذلك

أبحر،أم294عامفىالجديد.العالمأغذية

منغرباكولمبوسكريستوفرالإيطالىوالملاحالمكتشف

منجديدعالمإلىرحلتهوقادتامريكا،فىونزلأسبانيا

الحمرالهنودعرفوقد.للأوروبيينبالنسبةالغذاء

الشاميةوالذرةوالشوكولاتةالأفوكادوعلىالأوروبيين

والبطاطسوالحلوىوالأناناسوالتوابلالسودانيوالفول

والطماطم.والقرعالبيضاء

الأغذيةمنبعددالأمريكيونالمستعمروناستمتع

الدرةزراعةكيفيةبتعليمهمالواقعفيالهنودوقام،الهندية

الحقبةفيمحصولأهمأصبحتقدكانتالتيالشامية

الأولى.الاستعمارية

الصناعيةالبلدانمعظمفىتتعير.حديثةتطورات

السياحةنموويعدباستمرار.الغذائيةالناسعادات

بعضعنمسؤولآالبلدانبعضفىالمهاجرةوالتجمعات

هذهفيهاكانتبلدانفيمالوفةأصبحتالتيالأغذية

المل!إنتاجأصبحفلقد.قبلمنتقريبامعروفةغيرالأغذية

المطاعمأصبحتوحاليا،العالممستوىعلىشائعاالصينى

إلىطريقهافيالاسيويالنمطعلىوأخرىالهندية

.كثيرةبلدانفىالانتشار

جزءاالخفيفةالوجباتفيهأصبحتالذيالوقتوفي

منقلقونآخرونهناك،الغربيينلبعضاليوميالطعاممن

ماذاويراقبون،المفروضمنأعلىمستوىإلىأوزانهمزيادة

المدركينالخاسمنكثيرويعتقديأكلو!.وكمايأكلون

الكيميائيةالموادأوالغذاءمضافاتأنالصحةالأهمية

بالجسم.تضرالأغذيةوتصنيعإنتاجشالمستخدمةالأخرىا

التصنيع.أثناءعديدةغذائيةعناصربفقداديهتمونكما

بأغذيةمايسمىشعبيةإلىالمقلقةالملاحظاتتلكوأدت

مزروعةوأغذيةمصنعةغيركثيرةأعذيةتشملالتيالصحة

كيميائية.ومبيداتأسمدةاستعمالدون

إضافةبالصحةالمهت!ينالناسمنأممثيرايحاولكما

علىتساعدالأليافأنيعتقدحيث،لطعامهمأكثرأليا!

والخضراواتالفاكهةوتوفر.معينةمعويةأمراضتفادي

يتجنب.الغذائيةالأليافالكاملةالحبوبوأغذيةالطازجة

أخرىوأغذيةالدهنيةواللحومأجيضاالزلدةاضاسابعض

تؤديبالكولسترو!تعرفدهنيةمادةنسبةترتمثيها

إلى،الدممجرىفىالحاجةعنمنهاالزائدةالكمية

الشرايين.تصلب

بوصفهللطبخالمتصاعدةالشعبيةوهوآخراتجاهوهناك

يأكلونالناسمنمتزايدعددهناكالنقيضوعلى.هواية

مطاعمماجعلوهذا.المطاعمفيوجباتهممنالكحير

انتشاراتنتشرالخصوصوجهعلىالسريعةالوجبات

متزايذا.

البيض

لللتواا

لتمرةا

لحبنا

لجورا

لبروتيرا

الورلىىالتحكم

التغدية

الهضميالحهار

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الغذاءأنواع

الحمو!

الحلويات

الحليب

الخبر

التغذية

الحمية

التغديةحبير

الدهن

الدهنيات

العدائيةالإصا!ات

المجممةالأطعمة

التريد

بالتحميدالتحمي!

لتصنيعوالإعددا

البارداضخرينا

اللحومتصحيع

الأغديةحفظ

واتلخضراا

حنوالدا

لسكرا

للحما

الصحة

الفيتامين

الكرلوهيدرات

اور3كصناعة

الطئ

المجمدالعذاء
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عةخاغذائيةأطباق

الطيرعشحساءوالإسلاميةالعريةالشعبيةالأكلات

الجافالزقالباربكيو

الكاديارلحم،البيميكان

لم!ثروباتا

تيهلماالشوكولاتةالبنا

لمرطباتالأمريكىارلصساالشايا

صلةذاتأخرىمقالات

المطعمماركتالسودرالإسكيمو

الملحالتاريخقبلماشعوبالمسل!نأعياد

الماخالصومالغذائيالتسمم

والزراعةيةالأعذمسظمةال!صشيرالتسويق

النباتاءلعذامخزونكراعةا

لزهرةا

الموفموعصرعنا

ايةالغذدرالمما-ا

النباتيةالمصادرمنالعذاء-أ

الحيوانيةالمصادرمنالغذاء-ب

الغذاءمنالجسميستفيد-كيف2

الطاقةإنتاج-أ

وإصلاحهاالأسمجةبناء-!

الجسمعملياتتحظيم-ج

ايخلفةالعالممناطقفيالغذاءيختلفلماذا-3

الدينيةالاسباب-جالجغرافيةالأسباب-أ

رالتقاليدالعادات-دالاقتصاديةالأممباب-ب

الغذائيةالصناعة-4

التسويقهـ-لإنتاخا-أ

الحكوميةالقواليرأوالأدظمة-والتصنيع-ب

الغذاءمجالفىالبحت-زالتعليف

النقل-د

العصورعبرالغذاء-5

3

-5

-7

أسئلة

الناسيأكلهماتحديدعلىالمحيطهةالطيعيةالبيئةتساعدكيف

ما؟إقليمفي

؟والحيواناتالنماتاتمنالأغذيةأهمما

تفعل؟ومادا؟الأغذيةمضافاتما

؟الفسادمنالغذاءحفظعلىالتعليصيساعدكيم!

الشطائرية.والمادةكمابوالشيثىالكري:عرف

؟جيدةبصورةمتوازلةوحبةعلىالحصولماضرورة

البلدان!يتختلف!الأغديةتجعلالتىالأسابلعفه!ادكر

النامية.البلدانفىعنهاالصناعية

لتمائعة؟أصسحتولماذا؟الصحةبأغذيةيقصدماذا

التجميد،بويقةأعدادغذاء،أنوأعأحدالمجمدالغذاء

شركاتتجمد.الأغذيةحفظطرقأفضلمنوأحدةوهي

والعصير،المطبوخةالسلعمثلأغذيةالأغذيةصناعة

الناسمنكثيريجمدكما.والخضراواتوالفطائر،

نموبمنعالأغذيةيحفظفالتجميد.منازلهمفيالأغذية

تفسدالتىالكيميائيةالتفاعلاتويؤخرالميكروبات

درجةفيألمجمدةالأغذيةبكلالاحتفاظوينبغى.الأطعمة

ذلك.منأبردأوم1-8حرأرة

من،الأغذيةأغلبحفظفي،أفضلالسريعوالتجميد

بعضخلايابنيةيغيرالبطيءفالتجميدالبطىء.التجميد

يزولعندمامعينةسوائلتسربإلىهذاويؤدي،الأغذية

غيرتغيراتالتسربهذاعنوينتجحلاحقا.الجليدعنها

يجعلأنيمكنفمثلا.ألاغذيةتركيبفيمحمودة

المضغ.عسرةاللحومويجعل،رخوةالخضراواتالتسرب

نمولمنعاللازمةبالسرعةالغذاءيبردلاقدكذلك

الغذاءوتجميدللغذاء.الكيميائيةالتفاعلاتأوالميكروبات

بطيء.تجميدبالمنزل

نوعمنالأغذيةلكلالتجاريالتجميديكونيكاد

منقليلاإلايسببلاالسريعفالتجميد.السريعالتجميد

ينتجالذيالتلفويمنع،الأغذيةخلاياتركيبفىالتغيير

الكيميائية.والتفاعلاتالميكروباتعن

قبلالمتحدةالولاياتفيللأغذيةالتجاريالتجميدبدأ

تحمدالأغذيةصناعةشركاتكانت.ام865عام

منتؤخذالثلجمنقطعباستخدام،الأصلفي،الأغذية

التاسئكشرالقرنمنالخمسينياتأواخروفي.البرك

تتضمنبعمليةالثلجصنعفىالشركاتهذهشرعت

دتجميدالثلجاستخدمالتبريد.انظر:آديا.النشادرضغط

سمحتوقدعالميا.توزيعهابغرضوالخضرأوأتاللحوم

عامفيولكنفقط.البكلءبالتجميدالمبكرةالوسائلهذه

منمخترعوهو،بيردزآيكليرنسطورأم29ء

السريعللتجميدعمليةالمتحدةبالولاياتماساشوسيتس

شركةاشترتأم929عاموفى.والخضراواتللأسماك

وبدأتاختراعهبراءة(للأغذيةالعامةالمؤسسة)الانبوستم

فىالمجمدةالأغذيةفانتشرت.مجمدةأغذيةإنتاجفي

معداتتوافرتأنبعدالعشرينالقرنمنالخمسينيات

واسع.نطاقعلىالتجميد

السرءالتجاريالتجميدوسائل

بسرعة.الأغذيةلتجميدتجاريةوسائلعدةهناك

التجميد2-الهواءبدفعالتجميدأ-الوسائلهذهتشمل

بالنيتروجينالتجميد3-المباشرغيربالاتصمال

السائل.بالفريونالتجميد5-بالثبالجافالتجميد4-

هواءمنثابتاانسيابايستخدمالهواء.بدفعالتجميد

الهواءينتج.م05-إلى04-منحرارةبدرجةبارد
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فيالعصيريصصأوا،.علبفييجمدمركزبرتقالعصير

محلولفىوتغمرمح!صماقفلاالعل!تقف!!تم.أعلاه،العل!

!رد.!لحى

لضغطبجهازتبريدهاسمأ!ائفعلىهواءلتمريرالبارد

بمادةمبطننفهتداخلىأسارداالهواءينفخثمآليا.النشادر

وشيينقلهسميرعلىأضغصة!اهذاعبرالغذاءويمرعارلة.

يجمدو.أضفهتأعبرأسهإرساقملىالعداءيعبأالحالاتأغلب

قب!أغواكهواالحضراوات!الأغذيةاالصناعيينبعفه!

تعبئتها.

بعدةيتمأنيمكنالمباشر.غيربالاتصالالتجميد

بجدرانللتعديلقابلةمعدنيةألواحاإحداهاتستخدمطرق

جدرانلداخلماتبريد،مادةوهوالمبرد،يبرد.مجوفة

لينالغذاح!عبواتوتوضع.!م33-درجةإلى،الألواح

لتكونعدلتقدالوقتذلكفيتكونالتيال!لواخ

وبينما.للعبواتالسفليوالسطحالعلويبالس!متصسلة

التصلب.حدإنىالغذاءيتجمد،الحرارةالألواحتمتص

ملحيامحلولأأطباشراغيرللاتصالأخرىطريقةوتستخدم

يقومر.جليكوليسمىال!صحولمننوعاأومتجمدا،

أخرىعبواتأوعلبفيالمعبأالغذاءدتحريكآليمناول

المحاليلالأغذيةتصنيعشركاتوتستخدم.المحلولعبر

الفاكهةعصيرمثلمنتجاتلتجمدوالجليكولالملحية

بلا!حتيكية.رقائقفيالمغلفوالدجاجالمعلب

يبخرأولأ،العمليةهذهفي.بالنيتروجينالتجميد

تحتالمضغوطالنيتروجينسائل(ضبابيغازإلى)يحول

ذلكبعدالباردالنيتروج!تبخارفيسيل،م7315-درجة

باهظةالويقةوهذهالغذاء.يجيدحيثحجيرةفي

منأفصلوبويقةبسرعةأخذاءاتجمدأنهاغير،التكلفة

اهاشر.غيرأ!وألاتصاالهواءدفعطريقتى

التجميديشبهوهو.الجاف)الجليد(بالثلجالتجميد

)ثانيالجطفالثلجبمسحوقيبدأانهغيربالسيتروجين

بالسيتروجينالبدءمنبدلآ(،الصلبالكربونأكسيد

الغذاء.الباردالبخارويجمدالجافأضلجافيتبخرأسسائل.ا

التجميدمنحتىتكلفةأكثرهيالجافالثلجوطريقة

لالنيتروج!ت.

)الكلوروفلوروكربون(.السائلبالفريونالتجميد

فيغمرهأوالمغلفغيرالغذاءرش!يحريالطريقةهذهشي

مركبوالفريون.م52-9درحةعمدأحسائ!اأعريونأ

انظر:والفلور.والكلورالكربونعلىيحتويكيميائى

الفلوريةوالكربوناتالفريونولأن.الفلوريالكربون

شرعتفقدبالبيئةأضرتربماال!صلورعلىالمحتويةالأخرىا

منبدلاأخرىطرقاستخدامشيالصناعيةالشركات

حتما.استخدامهاسيتوقفالتيأ!سائلابالفريونالتجميد

أغذيةلتجميدالسائلالفريونطريقةالشركاتتستخدم

المغلفة.الشاميةوالذرةالروبيانمث!

بالمنزلالغذاءنجميد

وأ،مجمداتفيبوضعهابالمنزلالأغذيةاأضالم!ايجمد

منالنوعانوهذان.لالثلاجاتأضحميدادلة
-سا.صايها

.م15-8درجةكطيعمالأنالمجمدات

تتسعحيثكبيرا،تفاوتاالمجمداتسعةتتفاوت

منكجم12حواليلامشيعاب3،.م3،بمقياسمجمدة

يصلماالكبيرةالوحداتبعضتستوعببينما،الأغذية

،المجمدةحجمعنالنظربغض،ولكنكجم.07إلى

لأنذلكطاقتها.فوقالوحدةتحملألاالمهمفمن

الاحتفاظعلىالمجمدةطقةدونيحولالزائدالتحميل

تماماالمجمدةملءينبغيفلا.م51-8منأق!عندبالبرودة

شديد.ببطءيتجمدالغذاءلأنمتجمد،غيرلغذاء

فيبكثيرأبطأالمنازلفيالمستعملةوالمجمدات

فإنلذلك.الصناعيةأخجميداأجهزةمنالتجميد

التجميدمنفائدةأقلالغذاءيجعللاطنزأ!التجميد

مستساغةتكونالغذاءأنواعمنكثيراأنعير.الصماعي

هذهمثلتخزينالممكنومن.بالمنزلتجمدعندماأكثر

إعدادهاأحسنماإذام15-8درجةفي!شةلمدةالأغذية

نباتثمرالأغذيةتلكمنيستثنىوتجميدها.وتغليفها

المطهو،البيضوبياضوالكرفسأحصنبواالأفوكادو

،والكمثرىوالعنب،الدهنيوالسمك،والسفرجل

والطماطم.أسسلطهةاوخضراوات

.خطواتعدةذلكيشملى.للتجميدالأغذيةإعداد

الحجمحمسبالاغذيةوتقطعوتقليمغس!!يجصلآفأر

وبعضالخضراواتمعالجةذأ!كبعديجبصما.امصلو!

وثلاثدقيقةبينتتراوحمدةغليهاأوتبخيرهاأيحه،أغواا

لأنذلكالغذاء.فيالأنزيماتتدمرفالمعالجة.دقائق

يمكنالتىالكيميائيةالتغييراتلحدوثتعجلالأنزيمات
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وجوديسببأنويمكن،لونهأومذاقهأورائحتهتفسدأن

المجمد.بداخلولوالغذاء،إفسادفىالأنزيمات

لمجوقفوهذامعالجتها،عدمأوالثمارمعالجةويمكن

التيالثمارمعالجةيجبإذاستعمالها،منالغرضعلى

الطهو،مذأقالغذاءتعصالمعالجةلأنونظراستلإة

والثمارطهو.بدونستؤكلالتيالثمارمعالجةينبغىفلا

فيمنهالمجمدفيأكثربسرعةقيمتهامنتفقدالمعالجةغير

المعالجة.الفاكهة

تحتاجحيثلتجميدها،الإعدادمنقليلااللحومتحتاج

فيهابمااللحومتحميديجبوعموماالزوائد.إزالةإلىفقط

اللحومتجمدفعندماطبخها.قبلوالسمكالدجاج

بمعدلالنيئةمثيلتهاعلىيزيدفسادهااحتمالفإنالمطهوة

يبطئطماطممعجونفياللحوموتجميد.مراتثلاث

وغسله،منهالزوائدوإزالةالدجاخ!تنظيفويجبفسادها.

ينظفكذلك.تجميدهقبلوالخارجالدأخلمنجيدا

وتزالينظفأوويسلخ،شرائحإلىويقطح،السمك

أجزاء.إلىويقطعحراشفه

إذابةبعدال!غذيةتجميدإعادةعدمينبغيعام،بشكل

إلىإضافة.قيمتهمنتقللالغذاءتحميدفإعادةتجمدها.

مالم،صحيغيرتجعلهقدالغذاءتجميدإعادةفإنذلك،

مايكرويف.فرنفيأو،ثلاجةفيتجمدهأذيبقديكن

.بالمنزلالأغذيةتجميدعندمهمأمروهي.التعبئة

.المجمدةفيحفظهأثناءللغذأءوقايةفيهاالجيدةفالتعبئة

الهواءإليهينفذلاوعاءفيباحكامالغذاءيعبأأنويجب

نأويمكنالغذاء.تجفيفإلىالتبخريؤديفقدلمةإلتبخر.

داخلالغلافجليدثلبسمىتكوينأيضايسبب

ذلك،علىزيادةللهواء.كبيرفراعبهايوجدالتيالأوعية

عليهيطلقجافأو،باهتمظهرإلىيؤديالتبخرفإن

صغيرةعبوأتفييوضئالغذأءأنويجبالمجمد.حروق

.بتجميدهللتعجيل

المجمدةالأغذيةمشاكل

لمإذاتسمماالمجمدةالأغذيةتحدثأنالممكنمن

ذوبانفورتطبخلمإذاأوالفور،علىجمدتقدتكن

نأالتسممتسببالتىالحيةللكائناتيمكنإذتجمدها،

،م051إلى7علىحرارتهدرجةزادتإذاالغذاء،فيتنمو

الغذاءكانفإذافقط.لمساعاتلبضعذلككانلوحتى

وأثلاجةفيالحالفيوضعهيجبيجمد،أنقبلمطهوا

درجةتحتليبردالدافئالغذأءتركلأنذلكمجمد.

والتي،للتسممالمسببةالميكروباتلنمويعرضهالغرفةحرأرة

عمليةرغمللغذاءالمسممالميكروبفيهايعيشأنيمكن

التجميد.

وأ،مايكرويففرنفىالأغذيةعنالتجمدإزالةيجب

الطريقتينفكلتا،الفرنهذامثلوجودتعذرإذاثلاجةفي

إذأبةأنغيرالغذاء.تسممالتيالحيةالكائناتنموتمنعان

تغييراتإلىيؤديالثلاجةفيبوضعهالغذاءمنالتجمد

جودته.منيقللمماوكيميائية،فيزيائية

للخضراواتيحدثالذيالقيمةفقدانمنوللتقليل

تحزمتصنئالأغذيةشركاتفإنء،البطيللتذويبنتيجة

محكمةبلاستيكأكياسفيالخضراواتأنواعمنكثيرا

تجمدتذويبمنالمستهلكينذلكويمكن.الإغلاق

تفتحلمالتيالأكياسبأخذوطبخهابسرعةالخضراوات

الإغلاقالمحكمةفالأكياس،مباشرةيغليماءإلىالمجمدمن

طبخيمكن.الغلافجليدوتكونالمجمدحروقأيضاتمنع

أخذهابمجردمايكرويففرنفيالمجمدةالأغذيةمنكثير

المجمد.من

عندالمجمدةالأغذيةبتخزينالبلادمنكثيرتطالب

الكبيرةالمتاجرفىالمجمداترفوفلكن،م41-8درجة

ألمجمداتمنوكثير.بالسلعمزدحمةالغالبفيتكون

يقللممافتراتعلىالصقيعإزالةعلىيعملبجهازمزودة

الغذاءبرودةتنخفضأوترتفعقدبامشمرار.الغذاءقيمةمن

لتوزيعه.آخرإلىمجمدمنالغذاءنقلأثناءتجارياالمجمد

علىبرودتهاماتزيدغالباالمجمدةالأغذيةبعضفإنولذلك

فقدانإلىتؤديالبرودةفيالمتكررةوالتغيرات.م8-14

بلوراتتكوينالتغيراتهذهتسببفمثلاالغذاء.قيمة

وهي.مجعدةبطبقةفتكسوها،ثلجيةرغوةشكلالثبفي

.الغلافجليدوتكوينالمجمد،)بقع(حروقمنأيضاتزيد

الأغذية؟حفظ،كليرنس،آيبيردز:أيضاانظر

التبريد.

والأنسجةوالعظامالجلودمنتصنعلاصقةمادةالغراء

الموادجميععلىغراءكلمةالناسبعضيطلق.الحيوانية

البلاستيك.أوالنباتمنالمصنوعةفيهابمااللاصقة

الحيوانية.الأنسجةعنالنابخالغراءالمقالةهذهوتتناول

اللاصقة.المادةانظر:

مادةفهو،النقيغيرالجيلاتينأشكالأحدوالغراء

الحيوانيةالأعضاءبعضأوالعظامغليعنتنتجبروتينية

طريقعنألالتصاقعلىالموادالغراءويساعد.الأخرى

جفافه،بعدمكونا،السطوحفيالموجودةالمسامأخترأق

منوهو،قرونعدةمنذالغرأءصنعوقد.صلبةرابطةمادة

.هذهأيامنافيانتشارااللاصقةالموادأوسع

هي:الغراءمنأنواعثلاثةهناك.الغراءأنواع

العظاممنالمصنوعالغراء2-الجلدمنالمصنوعالغراء-أ

الأولالنوعانيتوافر.السمكمنالمصنوعالغراء3-
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صغيرةحبيباتأومسحوقشكلعلىالأسواقفيوالثاني

ويمكن.للاستعمالصالحةلتصبحساخنماءفيتذاب

.بفمكانفيحفظتإذاطويلةلمدةالغراءأنواعتخزين

صلبةموادعلىيحتويمركزسائلفهو،السمكغراءأما

عامين.لمدةبفعاليتهيحتفظ%،4ءبنسبة

الأعضاءابغلىالمنتجونيقومالغراء.يصنعكيف

الأنسجةابروتينمادةالغلىيحللحيثالماء،فيالحيوانية

إلىتحويلهيتمحتىويركزالساتجالمحلوليصفىويذيبها.

التصنيعوخطواتللغلياللازمةالتجهيزاتتختلفغراء.

الغراء.لنوعتبعاالنهائية

منالخامالموادعلىوالعظامالجلدغراءمنتجويحصل

الجلد،غراءلإنتاج.التعليبمصانعأواللحومتعبئةمراكز

لإزالةالجيرعلىيحتويماءتنممىثمالجلودتغسل

ث!امحففبحمضتعالجتم،الغرويةغيرالبروتينات

:أكبيرةغلاياتفىأضظيفةاالجلودوتوضعبالماء.تنظف

حيثيرد،ث!ايبحر،تما،يصفىثماالغراء،يفرغ.أحواض

الصلبةالموادتطحن.صلبةمادة،الأحيانمعظمافييصئ!

يعبأثم،المسحوقأوالحبيبيالغراءلإنتاجآلاتبوساطة

التحللمنععاملمادةتضاف.لتسويقهتمهيداعبواتفي

عسدالتصلبمنالغراءلمنعالتسخينمرحلةفيالغراءإلى

.للبرودةتعرضه

وأبالماءالعظامبغسلإنتاجهفيتم،العظامغراءأما

تتبعثمبالماء،طبخهاثمطحنها،ثمالخففة،الحموض

غراءإنتاجيتمالجلد.غراءإنتاجفيالمستعملةالمراحل

شك!!علىيصتىحتىطبخهثمجلدهبغسلغالباالسمك

.عبواتفيويعبأيبردثممركزحساء

معظمالمصانعتستهلكالغراء.استخداممجالات

الخشبيةالمنتجاتفمصانعالغراء.منالمنتجةالكميات

بعض،إلىبعضهاالخشبيةالأجزاءأ!مالغراءتستعمل

الموسيقية.والأدواتوالألعابالأثاثامثل

صفائحأوالورقبتغطيةالمصانعبعض:تقوم

منتجوأما.اللاصقةالأشرطةلإنتاجأغمالقاأوالبلاستيك

علىالدلكموأدلتثبيتالغراءفيستعملون،الصنفرةورق

والورقالنسيجصناعةفيالغراءمنويستفاد.الورقسطح

القماشلتقسيةيستعملمستحضرفهو،تغريةمادةبوصفه

وذلكالكتبصناعةفىالغراءمنويستفاد.الصقلوورق

لتجليدها.تمهيداالأوراقبتثبيت

الجيلاتين.أيفئا:انظر

الكبيرةالطيورمنمجموعةعلىيطلهتاسمالغراب

تضمالتيالغربانرتبةإلىالغرابينتمىاسموداء.ا

وغرابالزيتونوغرابوالعقعقاغيقواالغداف

عداماالعالمأنحاءجميعفىاخرباناوتعيمق.الأسماك

وأمريكاونيوزيلندا)أنتاركتيكا(الجنوبيةالقطبيةالقارة

فيهابماالغربانمننوع001نحووهناك.الجنوبية

وغرابآسياجنوبيفييعيشالذيالبيتغراب

الجيفيالغرابأنكماإفريقيا.فييعيشالذيالأدغال

منقريبانوأوروباأسيافيالمنتشرينالمقلنسوالغراب

يوجدالذيالشائعالغرابأماكبير.حدإلىبعضهما

عاداتلهأنإلا،مختلفنوعفمنالشماليةأمري!!افي

أمريكافىالمنتشرةالاخرىالعربانأنواع:من.مماثلة

وينتشرسينالوا.وغرابالأسماكغرابأجةاحثماا

اليمين()ليالبيوتغربان

وسريلانكا.الهندفيتوجد

)فيالمرطالعرابويشنمر

مناطقمنكتير!ي(الأسفل

إ!ريقيا.
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كدلكوسميإفريقيا.وشمالىوأورولاآسيا!ييعيشالجيفيالغراب

(.الميتة)الحيواناتبالجيف!يتغذىلأنه

وتتميزأستراليا.فيالصغيروالغرابالأستراليالغراب

بصياحهاالأستراليةالغربانعنالشماليةأمريكاغربان

الخارجي.بمظهرهاوليسالختلف

سم05الأمريكىوالغرابالجيفىالغرابطولويبلغ

ويغطي.قويحادومنقارلامعأسودري!قولكليهماتقريبا

قويةأقدامهاأنكماخشن،ريشالغربانمناقيرقاعدة

فىالأنثىعنالذكريختلفولايكاد.للمشيوملائمة

الذكر.منبقليلحجماأصغرالأنثىأنإلامظهرهما،

أنواغاتصدرلكنها،موسيقيةأصواتللغربانوليس

فرادىالغربانتلاحظماوغالبا.النعيقمنمختلفة

جا.وأزوا

مرتممنعلىأوالأشجارعلىأعشاشهاالغربانتبني

منبالقربالعاليةالصخورفيأوالغالبفىالأرض

،بيضاتسمتإلىأربعمنالأنثىوتضيعالبحار.شواطىء

ونقطبقعولهاالخضرةإلىمائلأزرقبينباهتلونذأت

.اللونورماديةبنيةمنتظمةغير

ذلكفيبماالطعاممنكثيرةأنواعاالغربانتأكل

الاخرىالطيوربيضتأكلكماوالمحار،والحشراتالقمح

غذأءويختلفالذبالقوفضلات،والجيفالطوروصغار

ويكرهالمتوافر.الغذاءونوعيةالسنةأوقاتباختلافالغربان

لكنهاإنتاجها.بعدالحبوبتأكللأنهاالغربانالفلاحون

.الضارةالحشراتتأكللأنها،تساعدهم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القيقالأسحمالغرابالعقعق

الزيتونغرابالغداف

فصيلةمناللونأسودكبيرطائرالأسحمالغراب

الشائع،الغرابمنهامنه،كثيرةأنواعوتوجد.الغربان

الغرابو.الشماليالكرةنصففىبكثرةويوجد

إفريقيافىويوجدانالبنيةالرقبةذووالغرابالأسترالى

فىويوجدالبيضاءالرقبةذووالغرابالأوسطوالشرق

إفريقيا.شمالي

55بينالشائعالأسحمالغرابطولويتراوح

وريشه،سم9.مبسوطانوهماجناحيهوطول،سم7و.

الرأسعندوخاصةالخضرةإلىيميلأزرقبريقلهأسمود

جسمأجزاءكلفىوالريش.الداخليةوالأجزاءوالأجنحة

رنانالأسحمالغرابوصوت.أزرقلمعانفيهالطائر

الصغيرةوالطيوروالديدانبالحشرأتأج!.ويتغذى

والجيف.والحبوبالفواكهيأكلكماوالضفادع

وأعاليالجبالقممفوقعشهالأسحمالغرابيبني

منالخارجيالجزءويبنيالشتاء،فصلأواخرفىالأشجار

الجزءأما.والأعشاببالطينالمثبتةالعيدانمنبقطعالعم!

منالصغيرةالق!منفتبنيانالعشوقاعدةالداخلي

والليف.والشعرالخشب

مختلفةبيضات6-3منالأسحمالغرابأنثىتضع

بعدهايفقصيوفا18لمدةبيضهاعلىوترقد،الألوأن

سحقهابعدبالحشراتفرأخهماالأبوانويطعم.البيض

ريشهانزعبعدوالحيواناتبالطيورتتغذىكماتمافا،

بعدتطرأنالصغيرةالغربانوتستطعوعظامها.وشعرها

يستمرانالأبوينلكن،البيضمنخروجهامنأسابيعستة

.أخرىأشهرخمسةلمدةبالصغارالعنايةفى

فيذكرتالتيالطورمنواحدالأسحموالغرأب

الملكلدىكانأنهوردفقد.النرويجيةالأساطيرمنكثير

ذكرهويرد.لامعةأرجوانيةبلمسةأسودريمقذوالأسحمالغراب

سحريا.طائرابوصفهوالخرافاتالأساطيرفىدائما
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حوليطيرانمقدسانأسحمانغرابانأودينالنرويجي

وقدمارأيا.عليهأجقصاالمساءفىويرجعانيومك!!العالم

المسماةقصيدتهفىالأسحمالغراببوألانإدجارخلد

الأسحم.الغراب

البريالحيوانان!ر:.الرقبةبليالأسحمالغراب

أعيور(.)11العربيةالبلادفي

الحيوان:انف!إالديل.مروحيالأسحمالغراب

أ!يور(.)1العربيةالبلادفيالبري

أوروبافيينتشرصغيرغراباكيتونعكراب

رماديملونداكنأسودولونه.إفريقياوشمالي

سما.33نحوطولهويبلغ.وعنقهوخديهرأسهخلف

والمزارعوالغاباتالحدائقفيالزيتونغرابويوجد

جماعاتشم!صلفييعيشاجتماعيطائروهو.والمدن

طبقته.يعرفالجماعةفيعضووكل.العاممدارع!

قب!!والشرببالأك!!العلياالطبقةذاتالطيوروتتمتع

عشهشاشسونعرابشيبني.الأدنىالمقامذاتالطيور

وأصالحروفيأوالأشجاراديالرجودةالتجاويف

مدىواحدةبألثىالذ!-يرتبصأر.الأبراجأوالمباني

.الحياة

الاخرين.يضللأنويمكنه،ذكيالزيتونوغراب

وله.اللامعةالصغيرةالأشياءوإخفاءبحملأحياناويقوم

ويقلديتعلمأنوبإمكانه.يصوتحينعاليةتشاكنغمة

.أخرىأصواتا

شماليرأورو،شيويعيحغ!العرلاد،فصيلةإلىيشميالزيتونغراب

.والقرىالمدنفي-أحيا،-أعتالتحهويحيإدريقيا.

ألمانيةتخ!بطلة(.-أم69)9ستيميعرا!،

فيالعالممستوىعلىللمحترفاتالأولىالإعبةاصنفت

عامفى.العشرينالقرنمنأضمانيسياتافيالتنسلعبة

وجائزة،التنسفيالساحقالفوزجائزةنالتأم188

وبطولة،المفتوحةالفرنسيةوالجائزة،المفشوحةألممتراليا

فازتكما.المفتوحةالمتحدةا!لاياتاوجائزة،ويمبلدون

مبارياتفيالمنفردالنساءلعبفيالذهبيةلالميدالية

ساحقافوزاتحرزوكادت.أم889عامالأوأجمبيةاأ!يفا

والولاياتوويمبلدونأ!شراليابطولةصسمتعمدماآخر

المفتوحة.فرنسابطولةنهائىفيخسرتأنهاألاإاهتحدة

أسترالياببطولةفازتأم499و0991عاميوفي

ويمبلدونببطولةأيضافازتكما،أخرىمرةالمفتوحة

ببطولةوفازتام،9أوهأم399وأم199أعوام

فرنساوبطولةأم9!3عامالمفتوحةالمتحدةأ!لاياتا

بضرباتهاغرافوتتميز.أم9!هر3991عاميالمفتوحة

الجوانب.المتعدددوقوتهاالقوية

فيوترعرعتمانهايمفيغرافمارياستيفانيأصدتو

!شة31وعمرهاأم829عامأخنساأ!بةاحترفت.هابرو

.أم879عامالعالمفيلىالأواأ!ا،عبةاصنفتو

التنس.:أيضئاانف!!

للشخصعقاباالمحكمةتقررهالنقودمنمبلغالغراط

بالغرامةالعقوبةوتكون.القانونانتهاكعليهلمجبتالذي

فيكونالكبرىالجرائمفيأما،الثانويةالحرائمفيغالبا

الأشخاصلايستطيعوعندما.السجنمعأخرامةاالجزاء

بالسجن.عليهميحكمالمقررةأخرامةادفع

غيرالمنطقةالتارلإدلأمري!يفيتعنيكلمةالغرب

ثمومن،المستقرةالأقاليمغربعادةتقعوهى.المستقرة

ذاته.المعنىتعصوحدودغربمنح!لتسميةأصبحت

بالنسبةالأبلاش،جبالوراءفيماتقعالحدودوكانت

آخرعادةالغربفيعني،اليومأما.الأوائلللمستعمرين

احتلهالذيالجبليوالإقليمالسهولأيالحدود،

البيض.المستعمرون

غربا.الزحف،الغربيةالتخومفىالحياةأيضا:انظر

صغيرةشجرةأو،الخضرةدائمةشجيرةاورد!

النباتعلماءيصنف.فواحةشمعيةبيضاءأزهاراتحمل

أشجارتشم!التي،الهنديةالفوةفصيلةضمنأمخردينيةا

الأصليينالموطنينوالصين،اليابانوتعد.وال!جن!تالبن

براعمهاوتتكون،للحرارةحساسةوهي.الغردينيةلزهرة

وتصفر،م751و61بينتتراوخحرارةدرجاتفي
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فييخاطالتطريز،منمترفنوعالصغيرةاوورة

هذاويطلق.الدقيقالشبكيالمشمعمنقماشعلىالعادة؟لأ3-؟

يكودغرفىةأحياناناالمسمعلغرزةهذعلىعلىلطلىصولمصط!لإالنهالفحالأ،؟؟؟3بى!كه!م!-حئ!عغ،ع3دء-عكاكمير

علا!!؟7سكاع03كا3،

المتوسطة.الغرزةأوالخيمةاء-كأس!رزيه!يرستننن؟؟؟!7يمفيرز!3نهبم*!زلأ-

الأصلفرنسيمصطلحالصغيرةالغرزةومصطلح"!ء؟-4-و.ش7،!في!صضء3ءلمصؤض-

الحجممقدارإلىذلكويشير،الدقيقةالغرزةبهيقصد!!ير!*-،!7!!ء"ء!*!هجي!صء3

اليمينإلىاليسارمنالغرزةهذهوتميل.الغرزةلهذهالصغيرد3!!++شص-!يز!لا-ع!ط77

ذلكفيالخياطويستخدم،لبعضموازئابعضهاويكون37كابم؟!--ير!!بىكا-ءلأ!؟

جدا.دقيقاوخيطارقيقةإبرةفي:/7+؟كالا

التفاصيلذاتللتصميماتملائمةالصغيرةوالغرزة-كا

كصناديقالصغيرةالأشياءبهاتحلىالتيجدا،الد!قةمجموعةتنمو.ناعمةشمعيةاوراقذاتجميلةبيضاءرهرةالغردينية

تستخدمكمااليد،وحقائبوالقفازات،النظارأتحفظ.صغيرةألتمجارأوالحضرةدائمةشجيراتعلىأزهارها

مقاعدلزخرفةالكبيرةالمشمعالقمالققطعتطريزفيالجوفيوتزهرأقل،حرارةدرجاتفىوتذبلأوراقها

إطاراتتتخذالتيالقماشوقطعوالوسائدالمترليالاثاثفيعا!ةتزرعادفرديية،فإنولهذاأيضا.الرطب

لكرض.خارجأيضاوتنمو.المستنبتاتفيأوالمحميةالبيوت

إلا،الوسطىالعصورمنذالصغيرةالغرزةالناسعرفأقلإلىالشتاءفيالحرارةدرجةتنخفضلاحينالبيوت

الميلاديعشرالثامنالقرنفيإلآلمجداوللمالمصطلحأنالصفر.تحتم21من

فرنسا.فيشائعةالغرزةأصبحتعندماالتياللأصنافأما.ومزدوجةجميلةالغردينيةوأزهار

.بالإبرةالتطريزالتطريز،أيضا:انظرو!ا!ليبيلموتفهىالفساتينصدورلتزبنتستخدم

مجموعاتإحدىالغرطرأفعى.ألمحعى،الغر!،والكابياسمينةالغردينيةزهرةوتسمى.23وجمكليلان

شمالطمنكثيرةأجزاءفيالموجودةالسامةغيرالثعابينفيجدبتانهاكما،الياسمينرائحتهافيتشبهلانها

الأفاعيهذهمننوعاعشرالثلاثةتختلفيكا.أسطليتزرعإفريقيا.فىالكابمستعمرةمنإنجلتراإلىالبداية

كيم.-لا!طون9كأا!رةالولاياتالىبرودةصكأالازهار"صغيرةالغردقيمنصغيرشكلوهى،الفيتشيانا

--الفخار.أصصفيزينةأزهار

ثلاثةبوساطةالغرطرأفاعيمعظمتمييزالسهولةومن.الزهرةأيضا:انظر

الظهر،وسطمنيمرأحدهاجسمها،طولعلىتمتدخطوط

أنواعوتختلف.البطنمنقريباجانبكلعلىوالاخرانالخياطةال!اش!(،)حباكةالحباكةالتطريز،انظر:.الغرزة

النموالمح!ؤالإناثطولويتراوح.الحبمفيا!كرطرأ!اعيالغصزةالحسياطة(،آلات)أدواعآلة،الخياطةالغرز(بم)أدواع

وأنحف.قليلاأقصرالذكورءفهىأما.سم7وه05بين،عادة؟طس7+؟جءرو*!؟3ء-?لألالأصءعء!3!"!ء!؟!"كاعع3ص7+سء؟ج"!ط-?ءكا"!الصغيرة

،لأ،*

3"صئم!*3

13ءكا/رر3ءعكاءيز!ثج!ثر7*"?-يرء-3!ثخلأ.

أمريكا.ووسطشمالىفيتعيشمؤذيةعيررشيقةالغرطرأفعى
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الشريطيةالأظعيتدعىالعرطرأفاعيمننوعانوهناك

الجوانب،حمرالغرطروأفاعيجدا.نحيفةأجسامذات

الأخرىالزاحفةالحيواناتمنأبعدالشمالأقصىفيتعيش

أقصىفيتوجدفهى.الغربيالكرةنصسضفيتعيشالتي

الكندية.للأراضيالغربيالشمال

ضمنهامن،البيئاتمنعديدفيالغرطرأفاعيتعيح!

منبالقربكالباوتوجد،والحدائقوالمستنقعاتالحقول

لاخر،حيوانمنعددهايختلفصغاراتلدوهي.المياه

أصسجلاتأوتظهرموأ!دا.18هوالطبيعيالمعدلولكن

أفاعىتتعذى.أقصىحداراحدةدفعةمولودا08وضع

!الحشراتأ!حفادعامث!!الصغيرةبالحيواناتالغرطر

.الأرضودودوالعناكب

الحنجرةفىالأدمدتسكينيستخدمسائلالغرعكرة

المريضيضع.الجراثيمانتشارمنععلىويساعد،الملتهبة

ويحرحصه،الخلفإلىبرأسهويميل،فمهفيالسائلبعض

منكثيرويستخدم.السائلولايبتلع،حنجرتهفيبعنف

شسايملعقةأبسطها،الغرغرةصنعفيالكيميائيةالوصفات

فىالخبيز،صودامنوأخرىأطهعاماملحمنمليلتر()5

أكرغرةالاتصل،عديدةحالاتوفيالماء.منلترنصف

.الألتها!أضس!سنالحمجرةأسف!إلىكافبشكل

نقصبسببالجسمأنسجةموتالغرصكريئ

وغالبا،للدمالجسممنأجزاءفقدانعنوينتج،اللأكسجين

.المرضبهذاوالقدماناليدانماتصاب

الجافة.الغرغرينامرضالتدريجىالدمفقدانيسبب

قسوةأوالشرايينتصل!بأوالسكرلداءنتيجةغالباويكون

يسودوأخيرا،ومؤلمةباردةالمصابةالمنطقةتصبح.الصقيع

ناقلاولاي!صن،ويسقط،النسشالميتويجفالجلد،

بالميت.الحيالنسيجالتقاءعندعادةالشفاءويتم.للعدوى

الشخص.حياةتهددلاالجافةالغرغرينافإنولذلك

الغرغرينافهيالغرغرينامنالخطرةالحالةأما

وهذا.معينلعضوالدمإمدادتوقفعنوتنتج،الرطبة

تسببجلطةأو،شديدةحروقأأوغائرأ،جرحايعقب

يكونالنابخالأنسجةوموت.الأورطىللشريانانسدادا

غيرها.منأكثرتعمرالخلايابعضإنحيث،منتظمغير

الأنسجةوترطب،السوائلالمصابةالخلاياتسرب

ويصبح.الرطبةالبيئةهذهفيالبكتيريافتتكاثرالمصابة

.قروحإلىذلكيتطوروقدمتورما،البدايةفيالجلد

يصئالمصابالجزءفإنانتشارهاتتابالغرغريناوبين!ا

منأخرىأجزاءإلىالعدوىوتنتقل.كريهةرائحةذا

مميتة.تكونوقد،الجسم

الغرغريناتدعىالقاتلةالغرغرينامننوعوهناك

تتكاثرالتيبالبكتيرياالمصابةالجروحشيوتظهر،الغازية

السمومالبكتيرياتطلقحيث،الأكسجينقليلةبيئةفى

درجةفىارتفاعاالغازيةالغرغريناوتسبب.والغازات

تحتغازيةوفقاقيع،البنىللونيميلوصديداالجسمحرارة

خلالالموتإلىوتؤدي،بمسرعةا!سموماوتنتشرالجلد.

يعالإدريض.لمإذاأيام

وتزويد،الدمسريانبتحسينالغرغرينايعالإلأطباء

تكونوقد.بالأكسجينالجسممنالمصابةالأحزاءا

كبير.شريانفىانسدادتجنبأوالإزالةضروريةالحراحة

الشرايينخلالالدمسريانتحسنالتيالأدويةات!صن:قد

لمقاومةأخرىأدويةتعطىوقد،مفيدةالدقيقةأررمويةا

الغازيةالغرغريناحالاتبعضوفي.البكتيرياعدوى

نمولمنعمضغوطأكسجينغرفةفيالمصابالعضويوضع

نأويجب.أكسجيندونتعيشالتىاللاهوائيةالبكتيريا

العلاجوسائلتفشلعندما،بالجراحةالميتةالأنسجةتزال

.الأخرى

انظر:والصئاعة.للتجارةالإسلاميةالغرفة

(.والصناعةللتجارةاللإسلاميةا!رفة)االإسلاميةالمنظمات

شراراتتنتجعليةآلةالشراريالإشعالغرلمحه

مشحونةذريةتحتجسيماتتتبعهاالتىالممراتعبر

الجسيماتهذهمسارأتتصبحالطريقةوبهذهبالكهرباء.

الإشعالغرفالنوويونالفيزيائيونويستخدم.مرئية

يكونالتيالذريةتحتالجسيماتلدبىاسةالشراري

.المجردةبالعينيرىلاصغيراحجمها

دليلأولعنالشراريالإشعالغرفةكشفتوقد

فازوقدليوترينو.موباسميعرفذريتحتجسيملوجود

شوارتزوملفينليدرمانليونالأمريكيونالفيزياءعلماء

عنأم889عامالفيزياءفينوبلبجائزةششانبرجروجاك

الشراريالإشعالغرفاستحدثت.الا!ضشافهذا

الألمساسيةبالتناظراتالمتعلقةالقوانينأنتبينأممى!!لك

الفيزيائيانالعالمانوفازخرقها.يم!شالطبيعةفي

عامنوبلبجائزةفيتشوفالكرونينجيمسالامريكيان

البحث.هذاعلىام،089

الألواحمنسلسلةمنالشراريالإشعالغرفتتكون

لامحكمصندوقفيمتوازيةتوضع،الرقيقةالمعدنية

.النيونغازمثلخاملبغازومليءالهواءبدخوليسجع

الشراريالإشعالغرفةفىتدرسالتىالجسيماتوتأتي

معجلانظر:.الجسيماتمعجليسمىجهازمنعادة

.الجسيمات



المشحونةالجسميمات

إشعالغرفةفيتمرالتي

شراراتتكودشراري

وترى.تهامساراعبر

حمراءخطوطاالشرارات

وتتيح.الصورةفيمنقطة

مراقبةللعل!اءالمرأيا

منالجسيماتمسارات

الحهازأعلىومنالجانبين

وغرفة.دفسهالوقتفي

هذهالشراريالإتحعال

المسظمة!ركزفيموجودة

السوويةللبحوثالأوروبية

بسويسرا.حنيفلي

الإشعالغرفةالمشحونةالجسيماتأحديدخلوعندما

)يشحنيؤينالجسيمفإن،الألواحعبرويمرالشراري

المؤينةالغازذراتوتوصل.طريقهفيالغازذراتكهربائيا(

الكهرباء.توصللنتؤينلمالتيالذراتبينماالكهرباء

الممكنمنكانإذاماتحددخاصةإلكترونيةدائرةوهناك

فإنالدائرةبوساطةالشرارةصدرتفإذا.الجسيمدراسة

إلىفولتيةذاكهربائيامجالأتوجهالشراريالإشععالغرفة

،البرقتشبهشراراتالمجالهذأويسبب.المتبادلةالألوأح

الموصلالمؤينالجسيممسارعبرآخرإلىلوحمنتنتقل

ويمكنوتصويرها،الشراراترؤيةالسهلومنللكهرباء.

بوساطةلتحليلهإلكترونياالشرارةنمطتسجيلكذلك

.لحاسوبا

وسيجنوريفوكيشوجياليابانيانالفيزيائيانبنى

وكانت.أم959عامفيشراريإشعالغرفةأولمياموتو

المعتمةولسونغرفةعنرئيسياتطوراتمثلالغرفةهذه

لمراقبةالأولىالنبائطتلكوبخلاف.الفقاعيةوالغرفة

باستمرارتستجيبالشراريالإشعالغرفةفإنالجسيمات

فقطتعمللكيضبطهاويمكنتدخلها.جسيماتلأي

الغرفة.دخلجسيمدراسةالفيزيائىيقررعندما

علماءطورالشراريالإشعالغرفةاستخدامومنذ

النسبيةالغرفةمنها،الغرفهذهمنمتقدمةأنواعاالفيزياء

،الألواحمنوبدلآ.الجرفوغرفةالأسلاكمتعددة

المتوازية.الأسلاكمنألواحاالأجهزةهذهتستخدم

المساراتعنالأسلاكفيالكهربائيةالنبضاتوتكشف

وتسجل)المشحونة(.المؤينةالجسيماتتتخذهاالتي

مسيراتالأسلاكتميزكما.النبضاتهذهالحواسيب

59التجاريةالغرفة

الشراريالإشعالغرففيمتاحاكانمماأكثرجسيمات

جديدةمعلوماتتسجيلالأسلاكلغرفويمكن.الأولى

الأولى.الشرأريالإشعالغرفمنأسرع

الألفكواشمفمنجزءاحالياالجرفغرفوتكون

ويواصل.المتقدمةالجسيماتمعجلاتمعالمستخدمةطن

وتعرفالجعسيماتمنجديدةأنواعاكتشافالفيزيائيون

للطبيعة.الأساسيةالقوانينعنالمزيد

المعتمة.ولسونغرفة؟الجسيماتمعجلأيضا:ان!

يعملونممنالأعماللرجالرابطةالتجاردةالغر!

.عامبشكلالعملومصالحأعضائهامصالحتعزيزعلى

حدعلىوالكبيرةالصغيرةالمدنفيالتجاريةالغرفتشكل

والغرفة.والمقاطعاتالأقاليمفيتشكلكماسواء،

رسميةبوكالاتأشبهالأوروبيةالدولبعضفيالتجارية

التجار،رابطةأوالتجارةغرفةأيضاوتسمىضرائبيا.تدعم

منأعضاءالدوليةالتجارةغرفةوتضم.التجاريةالرابطةأو

العالم.أرجاءكلمنعملوشركاتمنظمات

جديدةصناعاتإدخالعلىالتجاريةالغرفتعمل

الغرفتضمهاالتيالمنظماتتقدمكمامجتمعاتها،إلى

تطويرتم.أعمالهمفىالخططينتفيدقدمعلوماتالتجارية

أولأما.الرومانيةالإمبراطوريةأيامفيالنوعهذامنروابط

منظمةفهيالتجاريةالغرفةاسمعليهاأطلقمجموعة

.أم995عامبفرنسامارسيليافيشكلت

تهتمتجاريةغر!تتقريباالعربيةالمدنمعظمفيتوجد

المؤسساتبينالعلاقاتوضبطوتنطمالتجارةبتنشيط

حلها.علىوالعملقضاياهاومناقشةالختلفةالتجارية
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ممراتدجعلجهازالمعتمةولسونغرلمحة

يفحص.مرئيةكهربائياالمشحونةالذريةالجسيمات

وكتلتهاالجسيمشمحنةلإيجادالممراتهذهالعلماء

ممراتهاملاحظةيم!شالتيالجسيماتوتشملوسرعتها.

أ!وادمنب!يتا،وأشعةألفاأشعةالمعتمةولسونغرفةفي

الخارحمط.الفضاءمنالواردةالكونيةوالأشعة،المشعة

غرفةاخترع.الكونيةالأشعة،الإشعاعيالنشاطانظر:

عامفىولسونتشارلزالبريطانىالفيزيائيالمعتمةولسون

.أم219

بمكبس،مجهزوعاءمنالبسيطةالمعتمةالغرفةتشكون

وأالماء،بخارمعالتركيز،شديدآخر،غازاأوهواء،يحوي

الجسيماتتمروعندماكليهما.أو،الكحولبخار

فاصلة،بالإلكتروناتترتطمالغازعبركهربائئاالمشحونة

تلكومغيرةطريقها،فىالواقعةالجزيئاتعنإياها

الأيوناتاحولالبخارويتجمع.أيوناتإلىالجزجمات

داخلمرئيةأيصيةشرعلاماتتش!صلقطيراتيكونبحيث

التي-اخشريطةالعلاماتهذهتمثلوبذلك.المعتمةالغرفة

المشحونة.الجسيماتممرات-أيضاا!لجازاتتسمى

تصويرهايمكنهمالعلماءأنإلا،بسرعةالمجازاتوتختفى

.الغرضلهذامعدة،زجاجيةنافذةأوزجاجيجدارعبر

الغازيصيرأنلابد،التكونمنالمجازاتتتمكنولكي

رطوبتهتكونأنأيالتشبعفائقالمعتمةالغرفةداخل

التشبعالمشئفائقالغازيصير.%أ..منأكثرالنسبية

بتحريكالمعتمةالغرفةداخلالمشبعالغازويبرديبرد.عندما

داخ!!الضغطانخفاضروبسبب،الخارجإلىالمكبس

فيأجحارأتح!ضصتمومن،المكبسحركةعنالناجالغرفة

الغرفمنكثيروفي.قطيراتليشكلالأيوناتعلىالغاز

إلكترونيةعداداتمنبإشسارةالمكبصحركةتقدحالمعتمة

كهربائيا.المشحونةالجسيماترصديم!ضها

مغنطيسقطبيبينغالباالمعتمةالغرفالعلماءويشيد

المشحونةالجسيماتالمغنطيصريجعلحيث،كهربائي

هذهومن.مقوسةكراتامتدادعلىتتحركالغرفةداخل

للجسيما.الدافعةالقوةإيجادالعلماءيستطعالأقواس

.الحراريالإشعالغرفةأيضا:انظر

اورافىأودالماءالاختناقعنينتجموتالغر!

ينجوأنالسباحةلايعرفأ!ذياللشخصويمكن.الأخرى

بالاستلقاءالطفوويتحققالماء.سطحعلىبالطفوالغرقمن

يفشلوعادةامشرخاء.حالةفيالجسموتركالظهر،على

هذهفيالسببويكونالطفو،منالتمكنفيالشخص

وغطسمه.الجسمتصلبإلىيؤديالذيالخوفهوالحالة

فىالشخصيدخل،دقيقتينعنيقلبزمنالغطسوبعد

لأد،مباشرةذلكبعديحدثلاالموتولكن،غيبوبة

اسحائدالاعتقادأما.دقائقلعدةالخفقانفىيستمرالقلب

نأقبل،مراتثلاثالسطحإلىيصلالشخصبأن

لاقدفالشخص.الصحةمنلهأساسفلانهائيا،يغطس

،الظروفعلىذلكويتوقفم!لقا،أ!سطعاإلىيأتي

مإلغرق.الشخصصرأعأثناءأتراعيناوضعوأهمها

الجسمفإن،الرأسفوقذراعيهرافعاالشخصوكانفإذأ

علىبهمايمسككانإذاأماالماء.فىغطسهيواصل

سطحإلىالارتفاععلىذلكيساعدهفقد،الجسمجانبى

اللإمكان،بقدرالغريقحياةإنقاذيمكنالإنقاذ.طرق

الخومنذلكيقللحيث،نجاةطوقأزقاربباستخدام

المنقذ.أسهسعرضقدالذي

منهاقترب،بالسباحةالغريقإنقاذمنتتمكنوأحي

قميصهياقةأو،رأسهبشعر:امسكالخلفجهةمن

وكلتاالأخرىبيدكمستعينالقوةوأسبح،يديكلماحدى

القوةمنالماءفيالجانبيةالضربةتكونأنويجب.رجليك

فيفشلكحالةوفىالماء.عبرمعاسحب!ص!ايمكنهابحيث

أمسك،الغريقغطسومواصلة،الخلفمنالاقتراب

الماءضربمع،ظهركعلىامحتلقث!ا،يديهبإحدى

هبوطلتتفادىضربتينأوواحدةضربةبقوةبالرجلين

جسمهتمديدلعدالرئتينمنالماءتفريغع!يشتملالغريقإسعاف

)الرسمالرئتيرفيونمإلهواء،أسفلإلىوحههي!صلىبحيث

(.السفلى)الرسمالتمفساستمرارم!والتأكد(،العلوي

كاير
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مستخدما،بقوةأعلىإلىالغريقارفعالماء.أسفلالجسم

ذلكبعد.وضعهتغييرمنتتمكنبحيث،اليمنىيدك

الماء،سطحفوقرأسهواضعاالغريقمعتسبحأنيمكنك

الحملطريقةأولأ:التاليةالإنقاذطرقإحدىومستخدما

بمحاذاةالغريقيسحبالحالةهذهوفيللصدر،ا!لحاذي

جنبيكأحدعلىسابحوأنتالأعلىورككمفصل

يقربالذيالوضعهذأ.ظهرهعلىطافيايكونوبحيث

فيالطريقةهذهوتفيد،للغريقأماناأكثرالمنقذمنالغريق

بالشعر،الحملطريقةثانيابالذعر.المصابينالغرقىإنقاذ

يسئالمنقذثمالخلفمنالغريقبشعرالإمساكيتموهنا

سابقتها،منأماناأقلالطريقةهذه.الأخرىيدهمستخدما

سحبفىوتفيد،الوعيفاقديالغرقىإنقاذفيوتستخدم

الساكن.الماءفيطويلةلمسافاتالضحايا

،مباشرةالغريقإنقاذبعد.الاوليةالإسعافاتتطبيق

منوعلى.تنفسهاستعادةعلىالغريقمساعدةعمليةتأتي

تمتدفقدسريعا.يستسلمألاالصناعيالتنفسبعمليةيقوم

الشديدةالمياهفيالغرقىحالةفيساعاتلثمانيالعملية

قبلةهيالصناعيالتنفسلتطيقالمثلىوالطريقة.البرودة

الأولية.الإسعافاتانظر:.اللإنعاش

وسيلةيستخدمالغرقكان.للعقوبةوسيلةالغرق

وحتىبعيدزمنمنذالأوروبيةالدولمعظمفيللعقوبة

الفرصةتعطىكانتوأحياناعشر.السابعالقرنبداية

وأشنقاأمغرقاكانتسواءموتهطريقةلاختيارللجاني

إكراما.أكثربالغرقالقتليعتبرونوكانوابالخنجر.

السباحة.بمالسلامةأيضا:انظر

("الحسمنسيجحمسب)التصنيفالسرطانانظر:اوون.

.لورما

فيتعيشالتيالبحريةالأسماكلبعضاسئمالغرظر

مضاخكبيررأسوللغرنار.الدافئةالبحريةالسواحل

سمكلزعانفويمكن.صدريةوزعانفمدرججسم

لاكتشافوذلك،الأصابعمثلمنفردةتتحركأنالغرنار

كالرخويات.لافقريطعامعلىللحصولالبحرقاع

،الأخرىالغرناربأسماكشمبيهايبدوالطائر.الغرنار

وللغرنارتماما.مختلفةالأسماكمنفصيلةإلىينتميلكنه

وزعانف،مباشرةالرأسخلفشوكتانأوشوكةالطائر

وعلى.الذنبإلىتصلتكادأنهاحتىمتراميةصدرية

وأالطيرانيستطيعأنهعلىدليللايوجد،اسمهمنالرغم

الهواء.فيالانزلاق

وفيهاأبىنيمنالشرقيالجنوبفىتقعمدينةعكرظطة

عددويبلغقصرالحمراء..انظر:الحمراءوقلعةقصر

نسمة.425!.34سكانها

وفي.م075هـ،أ33عامغرناطةالمسلمونأنشأ

حضاريامركزاالمدينةكانتالميلاديعثمرالثالثالقرن

هـ،798عاموفي.الإسلاميةوالثقافةللتراثومعقلاكبيرأ

عندماأوروبافىالإسلاميةالمعاقلاخركانتام294

وإيزابللا.فرديناندجيوشاحتلتها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحاسمةالمعاركالداحلعبدالرحمنفتح،الأندلس

نصيربنموسىالإسلاميةالهتوحريادبنطارق

سنةغرناطةمعركةوقعت.!معر!طة،عكرظ

بنىبقيادةالأندلسمسلميبنام،294الموافقهـ،798

دويلاتقيامامحبابهامنوكان.الأندلسونصارىالأحمر

الطوائف،عصربدويلاتعرفت،عربيةإسلامية،عديدة

دويلةبينهامنوكان.بالأندلسالأمويةالدولةأنقاضعلى

على،أم232الموافقهـ،063لمشةاستقلتالتيغرناطة

المسلمينضعفإلىالتجزؤهذاوأدىالأحمر.بنييد

فيللقيامالشمالفىالنصرانيةللإماراتومهد،بالأندلس

بينهاقامماإثرعلى،العربيةالإسلاميةالدويلاتهذهوجه

فيالحمراءوقلعةقصر

تمبأممبانيا.غرناطة

منخفضفيغرناطة

جنوبيسييرانيفاداجبال

المسلمونأنشأها.أمسبانيا

.م075عام
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أيديفيتسقطوأخذت.اسمل!ةعلىالتنازعمن

فىللمسلميريبقول!ا،الأخرىتلوواحدةالنصارى

تتحدأناللهوشاء،غرناطةممدصةسوىهذابعدالأندلس

علىللقضاءمهدمما،وقشتالةوأراغونالنصرانيةأسبانيا

دولةعلىالصليبيةالحربالدولتانأعلنتفقد.غرناطة

علىوأجبرتاهاوحاصرتاها،عليهاوزحفتاغرناطة

أموالهملهموتحفظدماءهمتحقنبشروطالاستسلام

للمسلمين،تن!صواأنالنصارىلبثماولكن.وحريتهم

ولكنحين،إلىالمسلمونوقاومالتنصر.علىوحملوهم

العربوظل،الفردوسوفقد،منهمأكبركانالخطب

وطريد.قتيلبينالمسلمون

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الإسلاميةااغتوحافتح،الألدلس

الحاسمةالمعاركدولةالأحمر،بنو

ظمتأسلاميةروغرراطة!.مملكةطلأ،عكرظ

منمأخوذاالاسميكونأنويجوزأسبانيا.جنوبيفي

الكلمةمنأو،الرومانتعنيالتىالأسبانيةغراناداكلمة

الغرباء.تلوتعنيغرناطةالعربية

ومساحتهاالجنوبيأسبانياساحلفيتمكلرناطة

قامالميلاديالثامنالقرنوفي2.كم001/31حوالي

منأخرىوأجزاءغرناطةبدخولالفاتحونالمسلمون

عاممستقلةمملكةعرناطةوصارتأسبانيا.جنوب

التيوالحضارةللعلوممركزاواستمرت.ام238هـ،336

أسبانيا.فيالمسلمونابتكرها

!لم

!"كو!ءر

ك!!!ندالمدوسطا!للصاللحر

لمئسصالحراتجزا!سرصلر

!ه!..أميلى

الأطلسيط

الشمالي

أسبانيا.حموليفيتاريحيةمسطقةعرناطة

التيوالحروبللخلافاتنتيجةغرناطةسقوطكان

فرديناندجيوشاستولت.أنفسهمالمسلمينحكامبيننشأت

وفى.أم294هـ،798عامغرناطةمملكةعلىوإيزابللا

ثلاثإلىالمنطقةقسمتالميلاديعشرالتاسعالقرن

مقاطعةمساحةوكانت،وألمريةوملقاغرناطة:مقاطعات

اليومسكانهاعددويبلغ.2كمأ053.2غرناطة

أيضا.غرناطةالمقاطعةعاصمةوتسمى.نسمة5125097

المود!وعةفيصلةذاتمقالات

دوأ،،المرالطينالداحلعمدالرحم!!تح،الألدلسا

نصيربنموسىعرلاطةدولةالأحمر،الحو

الإسلاميةالمتوخريادبنطارق

الغرناطي.جزيابنانظر:.جزيابن،الغرئاطي

هـ،996-؟)محمدبنأحمد،الغرناطي

العامريأحمدبنمحمدبنأحمدام(.003-؟

منغرناطةإلىينسب.مالكيفقيهجعفر.أبوالغرناطى

والنحووالتاريخوأصولهالفقهدرس.الأندلسبلاد

الأندلسفيعصرهعلماءمشاهيرعلىوالحعساب

من.قيامخيربالمهمةفقامالقضاءوش!المغر!.

للغزالى،الفقهأصولفىالمستصفى!ستابشرح:مصفاته

حسئا.شرحاشرحهوقد

هـ،)076-982محمدبنمحمد،الغرناطي

بنمحمدبنمحمدبنمحمدأم(.425أهـ-358

مالكي،فقيهبكر.بأبيالمكنى،الغرناطيالأندلسيعاصم

إسحاقأبيمثلالعلماء،كبارعنأخذ.محدث،أصولى

التلمساني.والشريفالشاطبي

مختصر،الأصولفيالأحكامتحفة:مؤلفاتهمن

؟الأدبفيالحدائقوكتاب؟المنىنيلسماهالموافقات

والنوادر.الأمثال

)نتواءاتصغيرةعقيداتفيهتتكونمرضالغرظويئ

ولايعرف.الإنسانجسممنكثيرةأجزاءفيلحيمة(

.الانحتىالمرضلهذاأسباباالعلماء

منأعضاءعدةأوعضواالغرناويةمرضيصيبوقد

والجلدوالكبدوالعيونالعظاممثل،الإنسانجسم

العقدالمرضيصيب،الحالاتأغلبوفي.والطحال

خاصةأنسجةالل!فاويةوالعقد.والرئتينبالصدراللمفاوية

الجهازانظر:.العدوىمحاربةعلىالجسمتساعد

أنهإلا،الموتفيالمرضهذاتحسب!أنويندر.اللمفاوي

أخرىمضاعفاتيحدثأوالرئتينتهتكعلىيعم!!

معد.غيرمرضالغرناويةأنالعلماءويعتقد.خطيرة

السرطانمرضيأعراضالغرناويةمرضأعراضتماثل

السعالتسبب،المثالسبيلعلى،الرئةفغرناويةوالدرد.

هذهلاتظهرربماولكن،والحمىبالإعياءالمصحوب

.المرضهذاضحايابعضعلىالأعراض

السينيةبالأشعةصوربأخذالغرناويةمرضيشخص

ويمكناللحيمة،النتواءاتأحدمننسيجوبفحصللصدر،

مرضوالغرناوية.للدمفحصبإجراءالتشخيصيتأكدأن



99ةدلماا،نيةلغرواا

الإسكندينافيةوالدولوأيرلنداالمتحدةالمملكةفىشمائع

أشكالأيأخذوهو.اليابانفىنادرولكنه،الشماليةوأمريكا

الوفياتمعدليصلإذالسود،الإمريكيينأوساطفيخطرة

.%ا.حوأليإلىالفئةهذهمرضىبين

بينما،الكورتيزونبعقارالغرناويةمرضىبعضعولج

فترةفيعلاجدونالمرضهذاضحايامنكثيرشفي

وعامين.شهربينتراوحت

أمريكافىتعيشالتيالنادرةالطجورأحدالغردو!

ويسمىالفطريةالحياةعلىللحفاظرمزوهو.الشمالية

الشاهق.أيضا

يبلغحيث،الشماليةأمريكافيالطيورأطولوالغرنوق

أبيضوهو.طويلةوعنقطويلةأرجلوله،أم،5ارتفاعه

الأصلعورأسه،اللونسوداءجناحيهوأطراف،اللون

عمرهايقلالتيالغرنوقطيورأما.اللونأحمربجلدمغطى

.اللونداكنةفتكونسنةعن

المناطقفيالمستنقعاتمناطقفيالبريالغرنوقيتكاثر

الحشائمقمنعشهويبنيكندا،منالغربيةالشمالية

لكن،بيضتينالعادةفيالأنثىوتضع.الأخرىوالنباتات

إلىالغرنوقويهاجر.الحالاتمعظمفىواحدفرخيعيح!

ويتضمنالشتاء.بسببالجنوبنحوكم000.4مسافة

البحر،وجرادالبحروسرطانالملزميالمحارالشتاءفيغذاؤه

السنة.بقيةفيتأكلهعماالقليليعرفونالعلماءلكن

فيالأوقاتمنوقتفيالغرنوفأسرابتكاثرت

القرنخلالتموتوبدأتوكندا،لويزيانابينالمنطقة

منمتزايدةأعدادبدأتحيث،الميلاديعشرالتاسع

عاموبحلول.بالمنطقةمساكنهمإقامةفيالمستوطنين

،الانقراضعلىأوشكتقدالطورتلككانتأم149

إضافةأعدادها،زيادةعلىالعملالمتطوعينبعضوحاول

تلكمنالنابختوزيعيتمأنأملعلىلهامحميةعملإلى

الفطرية.للحياةالخصصةالأخرىالمناطقإلىالمحمية

طائر002منأقلإلىعددهاوصلأنوبعد،واليوم

قانونصدرحيث،بالقانونالغرنوقطيورتحمىالبيئةفى

هذهولمرأقبةالشتاء،فيومسارهاتكاثرهالحمايةدولى

صيدها.القوانينوتحظرهجرتها،خلالكثبعنالطيور

اقيالغرنوقأسرابزيادةعلىالحمايةتلكساعدتوقد

طائرا013منأكثرإلىتكساسفيالشتاءفصلتقضي

الميلادية.الثمانينياتأواخربحلول

جميعفىالحارةالمناطقالأصليموطنهنباتالغرفوقي

النوافذ.وأفاريزالحدئقفيكثيراويزرع،العالمأنحاء

نسبةالبلشونومنقارالكركيمنقارالبريالغرنوقييسمى

.قرمزيلودذاتالعطريةالأزهارمنص،قيدلهالورديالغرنوقي

الموافذ.وأفاريزالحدائقفيالغرنوقيات،تنموماوغالبا

والمنزليةالتجاريةالغرنوقياتوتثممل.ثمارهلشكل

اللقلق.منقارتسهىأخرىمجموعة

وهى.للتجارةالغرنوقياتشكالاسنالعديدطورت

أوراقها.وبنيةوألوانهاأزهارهاحجمحيثمنتختلف

نأالنباتلهذايمكن،العالممنالا-افئةالمناطقبعضوفي

المعروفة:مجموعاتهومن.الشجيرة3حصإلىليصلينمو

المزركش.والغرنوقي،الفرسوحدوة،العشقة

بسهولةوينمو.والحدائقالمنازلفىورثثرةالغرنوقييزرع

الربيعفيزرأعتهاالمرادعالاغصانوتة.العقلطريقعن

ولابدالشتاء.فيلتزهرالخريففيووتص،الصيففيكهر

يمنعحيثوتشكيلها،للشتاءالمعدةالغرنوقيات!تقليممن

وتزرع.المنسقغيروشكلهللنباتر3المفرالنمومنذلك

إليالنباتيحتاجولاالبذور.مشخدامبىالتجاريةالغرنوقيات

وماءالكافيالشمسضوءإلىيحتاجأنهغير،غنيةأرض

أحياناالطباخونويستخدم.جذورهرطوبةعلىللحفاظ

حيث،المربياتإلىنكهةلإضافةالورديالغرنوقيأوراق

وأروبرتعشبيعسمىبري،غرنوقيلذلكاستخدم

يسمىالبريةالغرنوقياتمنآخرانوويزرعأبوالحناء.

علفا.الحمراء،الساقذاتالفيلاريأوالفيلارية

مكونمستحضرالغروانيةالمادة.المادةالغروائيلأ،

مادةفي)مبعثرة(متقذلةمادةمن4دقيفجسيماتمن

وأكبيرةمنفردةالجسيماتهذهتكونوقد.أخرى

أبعادوتنحصر.صغيرةجزيئاتمنكبيرةمجموعات

وعدةالمليمكرومتراتمنقليل.كلددبينالغرويالجسيم

جزءاالواحدالمليمكرومترويساويمليمكرومتر.الاف
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عادةالغروانياتوتسمىالمتر.منجزءبليونمنواحدا

مبعثرةالجسيماتكانتإذاالمائيةالحلالاتأوالحلالات

الماء.في

كالتأو،غروانيةمحاليلالمألوفةالمنتجاتومعظم

علىذأ!كومن.تصنيعهامراحلمنمامرحلةأثناءكذلك

موادرأضحمي!اومستحضراتالسيراميك،المثالسبي!

مبيداتورقالورأ!دهاناتواالأطعمةواوالصابونالتطهير

ومعظماالبروتوبلازمأنكما.البلاستيكيةوالموادالحشرات

غروانية.موادالحيةالكائناتفيالموجودةالأخرىالموائع

الوزنخفيفةالمركباتمحاليلبينالغروانياتطبيعةوتقع

الخشنة.والمعلقات،الجزيئي

رئيسية:أقسامثلاثةإلىالغروانيةالمحاليلتنقسم

للانحلالكارهةأي،المذيبنفورةغروانيات-أ

للانحلالمحبةأي،المذيبأليفةغروانيات2-

ترابطية.غروانيات3

ألمادةاجذبقوىت!صن،المذيبنفورةالغروانياتفي

كمذهشإتأسذا.ضعيفةاسدقيقةاالجسيماتبينالموجودة

ع!ىالقدرةلهانيسأيالاستقراربمأجةعاليحستالغروانيات

الامشقرارطبيعةتعودالحلالاتبعضوهناك.مبعثرةتظلأن

الجسيماتفيالموجودةال!!ربائيةالشحناتإلىفيها

بعضهايد!،شحناتمنبهالما،الجسيماتفهذه.الغروانية

وجودمنالتأكدويمكن.مبعثرةتظللذلكبعضا،

فيخاصيتهاطريقعنالحلالاتفيالغروانيةالجسيمات

تأثيرباسمالاستطارةهذهوتعرف،الضوئيةالأشعةاستطارة

الفائق.المجهرانظر:.الفائقةالمجاهرفيوتستخدم،تندال

المبعثرةالمادةفتنجذب،المذيبأليفةالغروانياتفيأما

منامشقراراأكثرت!صنالغروانياتوهذه.المحلولإلى

وزنذاتمركباتمحاليللأدهابمالمذيبنفورةالغروانيات

الموجودةالسوائلفيالغروانياتهذهوتتوافر.عالجزيئي

.والنباتاتالحيواناتأجسامفي

سلسلةلجزيئاتهافإنالترابطة،الغروانياتأما

وزمرةالمقدمةفىللماءأليفةزمرةذاتكربونيةهيدرو

تكونالماءفيذوبانهاوعند.المؤخرةفيللماءنفورة

جعلعلىتعملالمذيلات،تسمىعناقيدالجزيئات

تقيأنهاكمابالماء،اتصالعلىالمقدمةمجموعات

الجزءويذيب.المذيلةداخلالماءمنالمؤخرةمجموعات

مزيجشىبهاويحتفظالدهنيةالمادةالمذيلاتمنالداخلي

المواد،الترابطيةاخروانيةاالموادأمثلةومنمستقر.معلق

.والصابونوالمنظفاتالمطهرة

قديمة.بنسات4قيمتهابريطاليةفضيةعمدةالغروت

عامفيغروتقطعأولسكتم(.البنسنصعفو)بنس

تسكلمثمومن،شعبيبقبولتحظأصمأنهاغيرأم،927

قيمتهاقطعأدخلتحيث،أمء3اعامحتىأخرىمرة

حتىالمعدنيتينالعملتينإصدارواستمر.غصوتنصف

سكتأخرىومرة.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخر

ومازالتأمء68عاموحتىام836عامصتأمخروتا

عملة.باعتبارهاسكهايتمالغروتمنخاصةإصدأرات

سميك.معدنمنتتكونالأولىالغروتقطعش!سانت

)الصراعكوباانظر:.رامون،مارتنغروسان

(.الأسبانصد

المستضرقي)ألرزالاستشراقانظر:.ع،عروئباوم

المتعصس!ت(.

ابنةأم(.554-1)537جينالليديعري،

،غريهنريوابنةإنجلتراعاهلأ!سالغاهنريالملكحفيدة

درش.التسعةالأيامملكةبالمممعرفت.سفوأصكد:ث

سنوفىجيدا.اجتماعيااعدادامعدةفتاةوعدتأطغاتا

دوقابنددليجلدفوردباللورداقترنتعشرةأسسادمةا

نورثمبرلاند.

جينبمنحالسادسإدواردالملكنورثمبرلانددوقأقنع

العرشانتقلإذاأنهمنإدواردوخشي.خلافتهفيالحق

فإن،كاثوليكيةرومانيةكانتالتيماريشقيقتهإلى

بروتستانتية.دولةتظللنإنجلترا

وبقيأم553عاميوليومنالسادسفيإدواردتوفي

ملكةجينبالليديونودي،أياملعدةالكتمانطىوفاتهنبأ

أسبوينمنأقلبعدولكن.نفسهأعامامنيوأجو01في

وحبست.العرشفيماريبأحقيةالاعترافتمذأنمن

الخيانةتهمةلهاووجهت،لندنبرجفيجينالليدي

زوجهامعوأعدمت،أم553عامنوفمبر41فيالعظمى

جينالليديولدت.امهء4فبراير21فيالرأسبقطع

بإنجلترا.ليسترمنبالقربغري

.لندنبرجأيضا:انظر

ابنفصيلةمنالحافرةالحيواناتمننوعالغردر

والظربانالماءوثعلبوالمنكالخزسمورتضمالتيعرس

الغريرمنأنواعثمانيةوهناك.الذئبيوالحيوانالأمريكي

وهو،الأوراسيالغريرالأنواعهذهمنالعال!.فيالحقيقى

شمالعبرأوروبامنموطنهويمتدأخاباتافييعيشحيواد

منموطنهويمتد،الأمريكيالغريروهناك.اليابانإلىآسيا

الستةالأنواعأما.المكسيكأواسطإلىكنداغربيجنوب

وجنوبالصينمنتنحدرفهيالغرير،لحيوانالأخرى

الحقيقيةالغريرأنوأعمنالسسلغريريعدولاا!سيا.شرقي



،مجموعاتفيتعيشالتيالغاباتحيواناتمنالأوراسيالغرير

.والحيوالاتبالنباتاتوتتغدى

ويوجدبالغرير.وفمكلهسلوكهفىالكبيرشبههمنبالرغم

الراتلباسمأيضاويعرفوالهندإفريقيافىالعسلغرير

العسل.غريرأنظر:.العسلاكل

سوداءوأقداموعريضقصيربجسمالغريريتميز

قصيرةسيقانوللغريرالشعر.كثيفوذنبطويلةومخالب

وجهه.تغطيبعلاماتويتميز،متهاديةمشيةتكسبهوقوية

والابيض.الأسوداللونينمنعادةالعلاماتهذهوتتكون

مخابئتحفرفهيالحفر.فيمتمرسةالغريروحيوانات

أجلمنأيضاتحفركمافيها،لتختبىءالأرضتحتمعقدة

تستطيعوهيما.خطرمنوالهروببفريسةالإمساك

.كبيرةبسرعةالحفر

تحاولوهي.الليلفيفريستهاالغريرحيوأناتتصطاد

الاختباءطريقعنأوالتقهقرطريقعنأعداءهاتتفادىأن

صرتماحصوإذا.الأرضتحتبنفسهاتحفرهاخنادففي

وأسنانها.مخالبهاوتستخدم،بشراسةتقاتلالحيواناتهذه

الخشنة.وجلودهاالسميكةبفرائهامحميةوهي

ويزن،سما00-07نحوالأوراسيالغريرطوليبلغ

بجحوركبيرتنظيمفيويعيشكجم،2و.01بينما

الأوراسيالغريرويعيش.الطماقمباسسمتعرفالأرضتحت

بالفاكهةشغذىحيث،ونباقيحيوانيغذائينظامعلى

والطيوروالقوأقعوالحشراتوالفطرياتوالحبوبوالجذور

.الصغيرةوالثدييات

رياضةفىإنجلترافيقديماالغريرحيواناتاستخدمت

فىالغريريضعونالناسكانإذالغرير،شركتدعىعنيفة

الغريرشعرويستخدم.الكلابعليهويطلقونبرميل

الفنانين.فرشماةأوالحلاقةفرشاةصناعةفيأحياناالخشن

وأوائلالسبعينياتفيالإنجليزيةالحكومةقتلتوقد

حيواناتمنكبيراعددا،العشرينالقرنمنالثمانينيات

101غريرالعسل

الغريرأنواعمنأكثرمكشوفةأماكندىيعترالأمريكىالغرير

.ءاللغديصطاد،قويدصاوهو.لأضىا

بينالبقريالسلمرضنشرتبأنهامنهااعتقاداالغرير

الماشية.

منقوةوأكثرطولأأقصربأنهالأاسيكيالغريريتميز

ويزن،سم09وء.بينطولهيتراوخإذ،الأوراسيالغرير

الرماديباللونجسمهأعلىويتميزكجمأ.ااو4بينما

الداكن.الأصفرباللونجسمهأسفلو،الحمرةإلىالمائل

منأتحرالحلاءفيالأمصيكيالغريريعيعز،العموموعلى

منأكثرباللحومغذاؤهويمتاز،الأتضىالغريرحيوانات

البراريوكلابالسناجب!طيصطادغالباوهو.غيره

والسحالي.والحشراتوالطوروالأرانبوالقوارض

فىوتتزاوجمنعزلةالأمريكيةالغريرحيواناتتعيم!

الصغارمنوهأبينماالأنثيوتلد،الصيففصلأواخر

وتبقىوحدهابصغارهاألاموتعتنيالربئالتالي،،فصلفي

شهور.لعدةأمهامعالصغارتلك

فىبرودةالشتاءأيامأكثرالغريرحيواناتوتقضى

ششوياسباتاالشتويالغريرسباتال!لماءيعدولامخابئها.

وسرعة،التنفسوسرعة،الجسمحرارةإنإذحقيقيا،

التينفسهابالنسبةتنخفضلااللريرعندالقلبدقات

السباتتمارسالتيالحيواناتبأنيةعندبهاتنخفض

يكونماغالباوهوالغرير.إيقاظبىثولةويمكن،الشتوي

الدافئة.الشتاءأيامفينشطا

للمعاطف،بطانةقديماالأمريكيال!سيرفرواستخدم

بعدالبطاناتفىمحلهحلتالصهشاعيةالأقمشةولكن

ذلك.

المملكةفييعيشالغرير،يشبهصبوانالعسلعكرير

إفريقيا.فىمنهوكثير،ونيبالوال!ندالسعوديةالعربية

العسلاكلالراتلأوالعسلاكلالغريرأيضاويسمى
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الحفقأ.هذاالسمكيفئفيهاالمكتملةالكومةابهبمكاىلأجمو*سسكؤ

ملموياطريمهيشمىدم.صعيرهكومهمهاويسكلنسالال!بر"كا-؟كابن؟*

هذهوفي.لهعشايصبعبقليلالسمكةمنأقصمرهو-!!---"03؟:"،+بركتغضلبيز،!،ءكالا!!قي*!ش-كررح!

أحمربطخهفيصبح-عادة-الداكنجسمهلونيتغيرالأثناء---ص

فىيأخذوبعدها.الزرقةإلىمائلاأبيضوظهرهفاقعا،7+*--لإ!.!-ل!-!!

منتفخةأنثىسفادهمنطقةدخلتوحطما.الاناثمغازلة-6كأ!!-3*+ةء.*!-تن!لم!لم

7+.-.-حممع-!-ور

متذبذبة.رقصةوادىباتحاههاسمح،بالبيضأج!نافيحمبئ-زرحغكيعكل!*-جفي:!تبهتن!-.-بر-ءىاور!3

تضعحيث،عشهإلىالأنثىتتبعهحتىرقصهفي:يستمر--؟ىء*..!3:-+-،+!..:!"7-:.--!-*3-

الذكريقومحينفي،عنهبعيداتسبحذأصكوبعدبيضها.صاطو!اظأصاءاداتأ!درراتام!ظ!؟سالقيصعلىالعسلغرير

البيضليحميالع!منبالقرب:يبقى.أجيضالمحاخصالص.أطبيحياأضلوي!اممصع!ص،أسعلمنوداكىأعلى

ذلك.بعدوالصغار

السفاديةالعاداتهذهشوكاتالثلاثذوولايتعلمبر.

هذهيؤدونالنوعهذاذكورشإنذلكالمعقدةحواليالسحلعريروطولبالعممبل.كثيراءيتغدىلانه

هذاعلىمفطورةفهى.أججمعمماسيبث!العمليا.تويمنفسهاالعلويالجزءفىداكنرمادياوابيفبىفروهولون،سم75

العصبي.جهازهافيالمتأصلاأصسلوكياالنمصأغريرولحيوانات.منهالسفلىال!جزأءفيوأسودجسمهمن

.ءسمادةيفرزسميكوجلدها.طوي!ةحادةمخالبالعسل

حيواينوعا!رادبعضتغيرالحالاتلعضوفي!ضزغد!الهاأنكما،الضربأواللدغمنتحميهمخاطية

فالأفراد.الغريزيالسلوكىأخمطاتفاصي!طبعضمحددال!سلحةتلكهـ!!لال!عداء.منهينفرالرائحةكريهسائلا

منمختلفةنسماتستخدمقدأسذهبياالحسودفصيلة.--لأ.را

ءص!ولعيس.سه.يحشىمحاربحعلهبهايتسلحالتي

السلوكمعظمولكناعشاشمها.لبناءال،زمةالمتعددةالموادأوا/لأرص!فرنرأوا!حوربينالعسلغريرحيوانات

عادةتظهرلانوعأيوأعضاءنسبيا.مطردايحونالعريريوتسيرأ،شجار.1شوقأوالمفرغةالأشجارجذوعفي

.الفويالنمطتنفيذفيبرااءظبا!صوتتغذى.جماعاتأوفرادىالعسلغريرحيوانات

الغريريالسلوكيصكيفالصغيرةالثدليةوالحيواناتوالحشراترئيسيةبصفة

يأبمثير.مدفوعالغريزيالسلوك!طم.الدافعالمثيرأيضاتأكلكما،السامةوغيرالسامةوالثعابينوالسحالي

فمثلا،.معيننحوعلىيتصرفانالحيم!ولرزيءبمساعدةالعسلعلىويحصل.والفاكهةوالجذورالنباتات

بمغازلةيبدأ،شوكاتالثلاثذيذكرأنا!حلماءرحرفف!يثتهاالخليةإلىيقودهالذي،المناحلدليليسمىطائر

الخبرية،التجاربوفي.المنتفخبطن!يرىحينال!كأالطائر.هذامعالعسلويتقاسم،بمخالبه

فقطودكن.أيضا،آدب!النماالنمامنتفخهافددذتغاتزلل!هذنهالبلادفيالبريالحيوانانظر:.المخشخشالغرير

?اللاحمة(.)الثديياتالعربية
وبطنالمنتفخالانثىبطهنأسدافعةاالثيراتامثلةمنو

لجاذبيةتخضعشوكاتالثلاثذيفأنثىالأحمر،الذ!صأن؟حش.مكتسباصفمنأ!ضموروثسلوكالغرفية

أيضاالإناثوتتبع.فاقعاأحمريكونحينالذكربطنغريزةذوبأشهدوماالقتالإلىيميلالذيالشخصنصف

تتبعمماأكثرالحمر،البطونذاتالنموالمكتملةغيرالذكور.القتالرغبةومعهيولدلمالشحصهذاولكن.عدوانية

.البطونبحمرةتتصفلاالتيالنموالمكتملةالذكورنماذجتطورتلمامختلفةمدرسيةأومنزقيبيئةلىأتيحتوو

الفعلردبمثيرالمدفوعالمكتسبغيرالسلوكأمثلةومنغريزةمصطلحيالعلماءولطلق.الخاصيةتلكعنده

الساطع،الضوءمواجهةبمجردالإكماضمثل،المنعكسأوحبرةعلىيخطويلاالذيالخشماطعلىغريزيوسلود

.الغريزيالسلوكمنتعقيداأقلالمنعكسةالأفعالأنإلافإنهاحقا،غريزيةالسلوكيةالخاصيةتكونولكي.تعلم

المنعكس.الفعلانظر:م!،حجصانينوعأفرادمعظمعندنمطةتكونأنينبغى

فى،فعلهالدا!المثيريفع!!.الهورمونيطالتغيرات.أحدهماأوالجنسين

.الحيوانجسمغددمنأكثرأوواحدةفي،كثيرةحالاتالثلاثذيللسمكالسفاديالسلوكوينطوي

غددفيالنهار،ضوءلدرجةالموسميةالتغيراتتؤثرفمثلايختارمنهفالذكر.للغريزةمتعددةأمثلةعلى،شوكات
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تدعىسوائلالغددفتفرزالطيور،أنواعبعض

المفرزةالهورموناتكميةفيالتغيرويحفز.الهورمونات

بشكلمعيناهورموناالغدةتفرزلموإذا.الهجرةإلىالطور

الغريزيبالسلوكالقيامعنالحيوانيعجزفقدصحيح

.الهورمونبذلكالمرتبط

حياةمنمعينةمرحلةفيهورموناتتنتجالغددوبعض

وظيفتهاتؤديلامثلا،،الجنسيةفالغدد.فقطالحيوأن

السن.صغيرةالحيواناتفيكاملة

الغريزيةالأفعالالحيواناتكلتؤدي.والتعلمالغريزة

والعناكبالحشراتسلوكالغريزةوتحدد.والمكتسبة

كبير.حدإلىوالكركندالبحرسرطانمثل،والقشريات

وهكذا،القليلإلاتتعلمأنالحيواناتهذهتستطيعولا

الحيواناتأما.الغريزيةالسلوكأنماطعلىبقاؤهايعتمد

والطيوروالزواحفوالبرمائياتالسمكمثل،الأرقى

تعدلإنهاثمأكثر.تتعلمأنتستطعفإنها،والثدييات

تنكمشمثلا،،الصغيرةفالأفرخ.بالتعلمالغريزيسلوكها

مجردكانلوحتىفوقها،جسمأيظهورعندحراكبلا

نأتعلمتقدتكونسناالأكبروالطيور.ساقطةشجرورقة

سبقكالتيفعلردودتؤديلاوبذلكتؤذيها،لنالأوراق

حراكبلاتنكممث!سناالأكبرالطيورولكنأدتها.أنلها

مقدرتهازدادتالحيوانارتقىوكلماصقر.اقترابعند

يتصرففالسمك.الغريزةعلىاعتمادهوقلالتعلمعلى

غريزيةأفعالأتؤديوالطورالطور،منأكثرالغريزةبتأثير

الأطفاليبتسمالإنسانبنىوعند.الثديياتمنأكثر

أفعالهمتصئمعظميكبرونحينولكنغريزيا.ويرضعون

مكتسبة.

يدعىالسلوكيالنمطمننوعهناك.الانطباع

مثيراشعرفكيفالحيوانيتعلمحينيحدث،الانطباع

جسمأولالإوزفرخيتبعفمثلا،.غريزيسلوكإلىيدفع

الجسمتتعرفالصغيرةوالإوزة.فقعسهبعديراهمتحرك

أجساماتتعرفبعدوفيما.الأبوينأحدأنهعلىالمتحرك

الإوزسلوكويؤدي.جنسهافيأعضاءأنهاعلىمشابهة

مكتملةإوزةالأولالمتحركالجسمكانإذاوظيفتهالمفقس

بنييرىقدالحاضنةفيالمفقسالصغيرالإوزولكنالنمو.

فرخأنيعنيوهذا.بهممنطبعاويصبحأولأ،الإنسان

يتصرفأنلهينبغىمثلماالإنسانبنيتحاهيتصرفالإوز

مغازلةعلىحتىتقدمالفراختنضجأنوبعدالإوز.تجاه

التيالحيواناتتعجزكثيرةحالاتوفي.الإنسانبني

تعلمعنآخرجنسمنحيواناتتجاهمنطجقةأصبحت

جنسها.أبناءتعرفكيفية

الحيواناتعندالبقاءيعتمد.والتعلمالغريزةبينالجمع

والتغيراتالغريزةبينالجمععلىالحشراتمنالأرقى

لهفلابدطبيعيا،نمواالحيوانينموأنأجلومن.الجسدية

لأبناءالسويةالدافعةبالمثيراتاتصالعلىيصبحأنمن

هذأنتبينبمالأخرىالقرودعنقرودمجموعةوبعزل.

إذاسويا،جنسياأواجتماعياسلوكا،تبديلاالقرود

السلوكوينتج.الأخرىالقردةمع(البلوبعدوضعت

عضوابوصفهنموهخبراتعنالنمو،المكتم!للقردالسوي

القردتؤهلالخبراتوهذهالقرود.منمجموعةفي

التعلم.خلالمنا!كريزيسلوكهلاستكمال

علم،الإيثولوجيا،بمالكلب،اءجوانأيضا:انظر

.ةفىلعاا

شعلقاقتصاديمبدأغريشامقانون.دولىغق،عكردشام

يعملالرديءالماللمأنعلىالقانونوينص.المالبتداول

توماساسمالقانونويحمل.اللإبلملمالمالطردعلى

القرنفيخزانةومسؤولإنجليزيتاجموهو،غريشام

اخرينأناساأنمنالرغمعلى،الميا،ديعشرالسادس

مثلا،،القانونوينطق.قبلهالمبدأنف!!أدركواقدكانوا

ألاسميةالقيمةنفسالمعدنيةاضقدلقطعيكونعندما

معادنعلىأوالمعدنمنمختلفةكلقاديرعلىتحتويولكنها

القطعينفقونسوففالناس.القيمةحيىثمنمتساويةغير

قبلالرديء()المالقيمةالأرخصأووزنا،الأخفالنقدية

(.الطيب)المالقيمةإ؟ثمناأووزناالأثقلالمال

عندماالماضيفيكثيرأينطبقيشامغمقانونوكان

وأالفضةأوالذهبمنتسكا،حمدنيةالنقدقطعكانت

شظايايقشرونالشرفاءغيركانفقد.أخرىثمينةمعادن

إنفاقها،قبلالمعدنيةالنقدقطع-وافمنالثمينةالمعادن

يتخلصونالوزنالخفيفةاغماإلنقديةايتلقونالذينوكان

يحصلونالتىالوزنالثقيلةالقطعويدخرون،بسرعةمنها

عليها.

منالعديدفيقانونيتينعملتيناصفضةواالذهبوكان

التاسعالقرنومعظمعشرالثامنالقرنأواخرفيالدول

النظامسمىالذيالنظامهذاوكلهـجب.الميلاديعشر

علاقتهافيالذهبيةالنقدقطعقيمةكاتتالمزدوجالنقدي

الذهبسعرأنغيرقانونا،زتحددالفضيةالقطعمع

وقيفر،للطلبوفقايتذبذب.كانبالأسواقوالفضة

.لأخرىدولةمنأيضاتتفاوتيمةالق!وكانت.المعدنين

منأغلىعادةالذهبيةالعملةكانتالمتحدأ؟الولاياتوفى

قيمة،أقلالفضيةالعملةكانتبت!ا،الاسميةقيمتها

وأ،الذهبيةالعملةاكتنازإلىالأءريكيونلجألذلكونتيجة

التداولمنالذهباختفىولذلكاستيراد!ا.أوصهرها

الفضة.وبقيت
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س*ب!لمخ"!6

الصيد.كلابمنالشعرالسلكيالغريف

فرنسافىنشأصيدكلبالشعرالسلكيالغريص

يتمتع.الميلاديعشرالتالحمعالقرنأواخرفيوهولندا

علىويدل،نادرةشمبحاسةالشعرالسلكيالغريف

خشنوفروهنحوها.جسدهبتوجيهالطرائدمكان

نأكما.اللونكستنائية!قعمالفولاذ،بلونرمادي

طريقعنالطرائدلمواقعمحددابترو،يعملالكلب

ثلثيمالكوهيبترماوعادةالهواء.فيالساريةرائحتها

سم،6و.ء.بينماالكتفعخدارتفاعهويبلغ.ذيله

كجم.27و23بينماويزن

الرسامينأكبرأحد.م(4161-1451)إلصوو،

فىثيوتوكوبولوسدومنيكوسبالمممولدأص!ا.أعاافى

أنجزولكنه،كريتاليونانيةبالجزيرة)كانديا(إيراكليون

غريكواسمالأسبانعليهأطلقوقدأسبانيا.فيعملهأكثر

تجمعلوحاتهوكانت،رسممعلمعريكوكان)اليونانى(.

أشكالأأعمالهوعكعست.الدينيءوالدفالمفرطةالرقةبين

.الأحداثأوللأشمخاصالروحيالتوجهعلىتحث

ص.وواقعيةرقيقةللنبلاءرسمهاأضىاولوحاته

ما056سنةأوام955سنةكريتغري!!وترك

وقد.آخرينوأساتذةتنتوريتوبماجندقيةافىاطدراسة

لوحاترسمغريكوإل

تميزتعديدةلشخصيات

وتقميتهاالنفسيةبألعادها

الدارسيربعضيعتقد.الحميلة

شخصيةلوحة)أعلاه(الرسمأن

لمفسه.غريكورس!ها

عنوانطباعهغريكوإل

أكمرأحد(اليمين)إلىطليطلة

الفنانعاش.دثهرةاللوحات

سنةمىبأسبانيا،طليطةفي

يسةوفاتهحقىام577

مناطقبينالتعارض.ام416

تمامامطمابقةوالظلمةالصوء

المتير.الفرديغريكولأسلوب
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لونويكون.الخاصرةعلىداكنةبنيةخطوطإلىوشدرجأساليبمنأسلوبعلىالناضجغريكوعملتأسس

خالصا،ابيضالبطنالأسلوبباسمعرفالتشكيلىللتصويرالبندقيةمدرسة

تسبقأنالغزلانبعضوتصتطع.سريععدأءوالغزالواضحةبخطوطالأسلوبهذاعنويعبرالتكلفي.

الصيادينبعضويضع.الهجرعالسلواقيالكلبحتىإشراقا.أكثرمعدنيةوألوان،ومجردةمطولةبأشكال

للإمعساكالماءمواردمنبالقرببطجايبنونأوشراكاروطإلىغريكورحل،الرعايةعلىالحصولأجلومن

.الأعشابآكلاتمنوهو.للشربيأقرعندمابالحيوانولم.أم577سنةبأسبانياطليطلةإلىثمأم،057!

ويتغذىالإفريقيةالصحراءشمالفيلودرغزالويعيشالقديساستشهاددوحتهادثانيفيليبالملكتعجب

مطلقا.الماءيشربلاأنهالعربوي!تقد.النباتاتبأوراقو!ا.!صرىايئأيةعلىغصليهويحصلفلم،موريس

يسمىوماالمشهورالفاغالبنيالزفىالارتفاعيبلغوصوراللوحماتمنسلس!ةغريكوأبدع،طليطلةفىكان

سم،06منأقلالاريل،غزالأو،دوركاسبغزالأبناورأورجمازالكونتدفنالم!يزعملهورسم،الشخصيات

الهندأواهـطإلىبالمغصشرقمنالصحا)-ىفىويعيشالواقعيةالخطوطاللوحةهذهفيوتتعارض.ام586

.وقصيرةمتناثرةالنباتاتحيثا!ومال،إلىوصبافيا!بريدأثلمعالأرضىالأسفلالجزءفيالألوان

منالعديدإلىالعربيةمنوانتقلتءريغزالكلمةوأصل.السماويالقسم،الأعلىالجزء

اللاتينية.اللغاتحتىأم006سنةمنالفترةفىرسومهعلىويغلب

قرنانإفريقياشرقيفىيعيشالذياجرانتولغزال.التركيبحيثمنالباروكيالأسلوبام416سنة

صالضالقرظينمو.الأضىالغزلانضونمنأطولأسلوبهمنوالشكلوالفضاءالأضواء،تحولاتولكن

غزالقرنيطوليبلغولكن،سم04و25بنمايبلغاتأثيرلاوكوونكلوحةالأعمالهذهلكلوكان.الخاص

قطعتفالترهدق!ذلكلمحعيشيبلغلمممأطولأاةكتاأاعندالحيوأالعشرينالقرنبداياتفيالتعبيريينالفنانينعلىعميق

ء.الميلادي

ويتغذى.غزال02و.غزلانهـشةبينافرأدهعدد

غزاليرعىماوعادة.الشجيراتوأوراقلأعهثاببجسيمهاتمنتتكونالشكلرقيقةحبيبيةم!ادةالغرين

الوحش.وحمارالإةريقىالتيتلخبرانتالأنهارقيعانفيتترسبالتيالصغر،بالغةالصخور

فيهابما-لانالغضمنأنوأععشرةيقارربماوهناكفيتتربالت!الموا!ورحرف.الأخرىالمائيةوالأجسام

مهددةالدوركاس،غزلانمنأنواعوثلاثة-لودرغزالللموادالمعروفةالأمثلةومن.الرسوبيةبالموادالهواءأوالماء

هـضكا!لىوالأغنامالماعزقطعان،وتقضي.بالانقراض.واوربةواهـمسوارهـالوا!خمرينالصلصالالرسوبية

أقطارهاتتراوح-الصغربالغةجسيماتمنالغرينويتكون

ذاتالأراضيمعظموتعد.ملم.،.هو.،..2بين

خصبة.أرأضيالغرينيةالرواسب

.الآلامزهرةانمار:.الغريئاديلا

تغنى.ورقتهورشاقتهبجمالهمعروفنحيلظبيالغزال

مننوعا51منيقربماويوجد.الغزالبصفاتالشعراء

إفريقياوشرقيشممالىشاسعةمساحاتعلىتعيشالغزال

معظمهاولكن،الجبالفيالغزلانبعضويعيم!وآسيا.

المنبسطة.الرمليةالأرضفىتعي!ق

والإناثوللذكور،سوداوانواسعتانعينانوللغزال

متدرجةبحلقاتقرنانمالهومنهاملساء.سوداءقرون

حدوةشكلعلىالقرنانيكونماوعادةحولهما.

وذيل،مدببتاننحيلتانطويلتانأذنانوللغزال.الحصان

اللونأليضوبطنه،الفاغالبنىالىظهرهلور،يميلطمسونغزالالغزلانبعضركبوعلى.وناعمقصيروشمعرهقصير.

الجانبين.علىاللونأسودنطاقلينهماويفصلالفاغالبنىإلىطمسونغزالظهرلونويميلشعر.خصل
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ويخشى.الغزلانترعىحيث،الجافةالمناطقفيالنباتات

.انقرضقدالجزائريستوطنالذيالأحمرالغزاليكونأن

منالمئاتالصيدقوانينيتجاهلونالذينالصيادونويقتل

منعأنالبيئةلحمايةالمادونايرىبينمالشويا،الغزلان

.الانقراضمنأنواعهبعضيحفظأنيمكنالغزالاصطاد

أصدوأ!اوبعضالخليجودولالسعوديةالعربيةالمملكةوفي

هيئةوتسعىمتزايدا،اهتماماالعزالمحمياتتلقىالعربية

عليهاخوفاالأنواعإنماءإلىأجيئيةواالفطريةالحياةحماية

تاريخلهاالتيالحيواناتمنوهوخاصة؟الانقراضمن

مرعىتعداشتيالعربيةالجزيرةشبهمنطقةفيطويلعربي

.النادرةالحيواناتهذهلمثلطبيعيا

فصيلةمنورشيقالجسمكبيرحيوانالأ!حمرالغزال

!ثإفريقيا،وشمالىباوأوروالصغرىآسيافيالغزلان

!م!صثيرةفروع:توحد.نيوزيلنداوأسترالياإلىالمشقدم

وأوروباآسياغاباتفىنوعا،عشريننحوتبلغسلالته

إفريقيا.وشمالي

والأغصانوالحزازياتالعشبالأحمرالغزاليأكل

البنيإلىالرماديصالناعمفروهلونويتدرج.الغضة

حوللهاالأحمرالغزالوجمئأفراد.الصفرةإلىالمائل

.عجزهعندالصفرةإلىمائلةوبقعةخشنةلبدةالرقبة

متشعبةقرونامودبشكلئبرزالنموالمكت!لوالذكر

ب!تماالأحمرالغزالذكريزن.عامكلتسقط)متفرعة(

ونصفومترمترلينماويبلإرتفاعه،كجمأ6و.011

يق!أسمواالم!ضملةالأحمرأ!الغزاإناثوأغلبالمتر.

وتحمل.قرونبلاوهى،سمأ5بنحوالذكورعنارتفاعها

الربئ.أواخرفيصغيراالأحمرأخزالاأنثى

.الغزالانظر:.الأريلعرال

ذواتمنرشيقحيوانالقرنالشائكالغزال

ممشلىءجسدوله.الشماليةأمريكاالأصليموطنهالحوافر،

ألوانهوتشنوجقصير.وذ!!رشيقةوأرجلطويلتانوأذنان

الاجزاءأماللاحمرار.المائلوالبنيالفاغالأصفربين

أبيض.فلونهاوالحنجرةالوجهوجانبيالردفينمنالسفلية

09مابينالقرنأحشائكاالعزالذكرطولويبلغ

كجم،6وه45مابينويزن.ال!ضفعندسمأ.وء

منوهويتكونسما.4و.03مابينالقرنطولويبلغ

العالمفيالوحيدالحيوانوهو.ظفريوغطاءعظميةحشية

سنويا.بانتظامقرونهتنسبقشرةالذي

المراعيفيمجموعاتفيالحيوانهذاويعيعق

منوأجزاءالمتحدةالولاياتوغربيلحنداالمكشوفة

سوداءلطبقةمعطهمتفرعةقروداسهالقرنالشائكالغرالدكر

أراضىفىالحيوادوتحجول.عامكلممهايتحلصالصلالةشديدة

اجة.الشماأمري!طعر!الحتائحق

ويعتمد.الشجيراتوأغصانبالعشبويتغذى،المكسيك

الذئابمنالألداءأعدائهوجودتحريفىالحادبصرهعلى

تلدوعموما،الخريففيالغزلانهذهوتتزاوج.والقيوط

الربيع.فيتوائ!االأنثى

ولاظباءليعستولكنهاالظباء،الغزلانهذهتشبه

التغييرمنعليهاطرأماإنالقولويم!شبها.أعاصلة

عاشتالتيأسلافهاعنكثيرأتختلففلاجدا،طفي!

.عاممليونمنأكثرمنذ

02و...!اليهنهاككانأم809عاموبحلول

نحوعددهافيصلالآنأما.الحيواناتهذهمن

محمية.أنواعوهي،025لأ...

ثلاثةمنهتعرفمكتنزصغيرحيوانالمسلقعكزال

بهذااسياوشرقىوسطفىالجبليةالغاباتفىتعيشأنواع

الغزالأنمؤداهاحقيقةمناسمهااشتقوقد.الاسم

منالغزالويصاد.بطنهفيغدةمنا!سسكينتجالذ!ص

العطور.صناعةفييستخدمالديالمسكقيمةأجلى

فيالندرةشديدالآنوهو،والشراكالفخاخلهوتنصب

الطيعية.منطقتهأنحاءمنكثير

غزاللتربيةالصينفىمؤخراأجريتمحاولاتهناك

.بالنجاحالمحاولاتهذهتكللتوقدالأسر،فيالمسك

الغزلانجسممنالمسكنزعيتمالجديدالنظامهذاوفي

تقتل.أندونالأسيرة
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حادةأنياباللذكورأنكما.قرونالمسكلغزلانوليس

فيوتستخدمها،الأعلىالفكأسفلإلىتبرزطويلة

حواليبينالمسكغزالارتفاعويتراوح.الإقلي!يةمعاركها

منأطولالخلفيةوقوائمه،الكتفينعندسم07و05

كجم.أ5حواليالواحدالغزاليزنكما،الأماميةقوائمه

وتظهر،السنةمعظموحيدةالمسكغزلانوتتجول

والنجيلالأشجارأوراقلتقتاتوالمساءالصباحفى

.لأشناتوا

غزالأالظبيةوتلديناير،شمهرفىالمسكغزلانوتتكاثر

يونيو.شهرفيأرقطصغيرا

الغزالي.حامدأبوانظر:.حامدأبوالئزالى،

الغزالي.زينبانظر:.زيئب،الغزالي

-7191هـ،أ614-1)335محمد،الغزالي

مصريإسلاميومفكرعالم،الغزاليمحمدام(.699

فىالكريمالقرأنحفظبمصر.البحيرةبمحافظةولدكبير،

الازهرجامعةفيالدينأصولبكليةالتحق.القريةكتاب

فىمتخصصاأم419سنةفيهاوتخرجأم379سنة

فيالتخصصدرجةعلىحصلكما،الدعوةمجال

فيعمل.أم439عامالعربيةاللغةكليةمنالتدريس

وكيلاعينأنإلىفيهاوتدرجالمصريةالأوقافوزارة

الدعوةمجالفيمحاضراعملكما،للوزارةأول

فيالقرىأموجامعةالأزهرجامعةفىالدينوأصول

المكرمة.مكة

7!فىكبيردورلهكان

لأفياللإسلاممطالوممطنشر

كاى!!1لمبر3العديدفيالإعلامأجهزة

؟!خ؟!تنكا!وكالمملكةالعربيةالدولمن

لم!ش؟!31"و3!وقطرالصعوديةالعربية

لأا!ولى.ضواتاوالكويت

كا*"-كا/ء؟!9!كليةتطويرفيالفضل

وإنشاءقطرفىالشريعة

الغزاليمحمدعبدالقادرالأميرجامعة

فىبقسنطينةالإمسلامية

العالمفىالفكريالغزولتياراتتصدىالجزائر.

والأوضاعالإسلام،السيرةفقه:مؤلفاتهومن.الإسلامي

مننظراتبموالشريعةالعقيدةعندفاع،الاقتصادية

كثيرفىالمقال!تمئاتإلىبال!ضافة،داعيةهموم،القران

الإسلامى.العالمصحفمن

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم989أهـ،904

هـ،ا104-131)8إبراهيمأ!سد،الغزاوي

شمعراءمنالغزاويإبراهيمأحمدا*أ(.1091-819

المكرمة،بمكةولد،السعوديالعهدفم،المجددينالتقليد

الخيريةبالمدرسةثمالصولتية،لدرسة11فيتعليمهوتلقى

عدةفيالهاشميالعهدفيعمل.يكةالفلاحومدرسة

لمجلسأصئممكرتيراثم،القضاةديوانفتولى،وظائف

القضاءرئاسةتولىسعودالعهدوو!.الخلافةشورى

ثمعبدالعزيز،الملكعهدفيالشورىمجلعمم!أمانةثمأيضا

لتحريررئيساعمل.لرئيسهفنائباألمجلس،فيعضوا

ومجلةالحجاز،عوتوصحيفة،القر!أمصحيفة

الخيريالإسعافجمعيةمؤسسيأ-حدوكانعلاح.ال!

.آنذاكالبارزإ؟دبىاالنشاطذاتبمكة

عامالأولىالدرجةمنمفوضوزيرمرتبةمنح

هـا.أ539هـ،أ373

الملكبشاعرولقب،الهاشميالعهدأقيالشعرنظمبدأ

تقليديشاعروهوأم،519اهـ،3171عامعبدالعزيز

المصرعة،بمطالعهاالقديمةالعربيةجمدةالقصنموذجيحتذي

طبيعتهتلائمفخمةألفاظالقصائدهويختار،المعروفةوأغراضها

هذهينشدكانحيثالإلقاء،فىالمثيرةوطريقتهالأرستقراطية

الملكثمعبدالعزيز،الملكأمامالرسمية!المناسباتفيالقصائد

الذيالسنويالاحتفالوفيبعد،فيمافيصلوالملكسعود

المكرمة.مكةكطالحجيجوفودتحضره

فىيجمعلمالسعوديةالصحافةفيمتفرقشعرله

الشعرفيالنفسوطويلالإنتاجكأشيروهوبعد.ديوان

لأهمحافلسجلوهو،والرصانةبالجزالةشعرهويمتاز

مختلفعالجكما.العربيةبالجزيرةالسياسيةايلأحداث

،وأكثرهشعرهأغزرالمديحكانإن(الشعريةالأغراض

نظم:ماأجملمن.الإسلامياتوبعده

وهنائيوأ!-،يابلادي

واعتقاديوقبلتيو!-ائي

وعونيوشةصتيونعيمي

وتلاديوطارفيجونيوث

حيارىكانواكيةطالناسانظري

الورادكوثركنت!جنما

فإنيالفنونعنطمئنوني

الإرشادمصدرالفن4،لأر

سمواأردتمإناللغووذروا

البلادأقاصيفيالعلمواتضوا

منيعاصرحاالأخلاؤ،وأقيموا

والأحفادالجدودذخرت!ط

ومادةالذهبشذراتهو:مطبوعنثريكتابوله

نشرهاقدكانوالتاريخوالأدباللغةفيمقالاتلكتاب
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مقالاتوله.المنهلومجلةالسعوديةالبلادصحيفةفي

المحلية.الصحافةفيأخرى

المكرمة.بمكةتوشي

وأالحيوانيةالأليافببرمالخيوطصناعةعمليةالغزل

الغزلأداةالمغزلكان.أغنوناأقدمأحدويعتبر.النباتية

سراوحملساء،عصامنيتكونوكان،السنينلآلاف

لمسكطرفيهاأحدفىبروزوبهاسم،38و23بينطولها

الدوارةيسمىمشويفخاريوعاءأووحجرالخيط

بعداطغزليديرأنحزالاحصان.الغزلإدارةعلىيساعد

هذامثلالمصرلينقدماءواستخدم.فخذهفوقوضعه

الفاخر.للقمالشاللازمالخيطلعملالمغزل

أمري!!اوجنوبالهخدفيالقدامىالغزالونوكان

.الأرضفوقأووعاءفيعادةالمغزليستخدمون

أجافأوكانت.الممشطةالدواراتمنالقطنوينسجون

ا!لغزل.فلكةتسمىعصاحولتلفالكتانأوالصدف

ال!صيرالدولابتضمكانت.الأولىالغزلدواليب

أ!ندافىأحجيراأ!دولاباتطور.الس!صسونيوالدولاب

أسهآكطمغرا!دهاغرلاصةآأولوكان،.مق005عامحوالي

لصالدولااستخدم.المغزليديربدولابمتصلدافعشريط

المغزلفلكةوكانت.الوسطىالعصورفيأوروبافيالكبير

أواخرفيألمانيافيطورالذي،السكسونيالدولابفي

،الميلاديعشرالسادسالقرنوأوائ!عشرالخامسالقرن

وكانتلاليد.الفلكةمنالمادةوتسحب،بالقدمتدار

السرعةعلىتعتمدهذهالغزللدواليبالمنتجالخيطنعومة

رباتواممتخدمت.المبرومالخيطسحببهايتمالتي

لقرونالسكسونيوالدولابالكبيرالدولابالبيوت

طويلة.

جيمساسمهبريطانىمخترعاخترعه.جينيمغزل

تغزلالالةهذهكانت.أم764عامحوالىفىهارجريفز

ملبداخيطاأنتجتولكنهاواحد،آنفيخيطصتأكثر

جيني.مغزلانظر:خشنا.

وسجلصممهاالقطنلغزلآلةكان.المائيالإطار

عامفيأركرايتريتشاردالبريطانيالنساجاختراعهابراءة

لفاففىالقط!خيطغزلالالةهذهسهلت.أم976

إطاركان.القماشمنقطعةفىالخيطأطوالإلى،السداة

ناعمةخيوطفىالتمشيطآلةمنالقطنيسحبأركرايت

.للقماشمناسبةدإحكامملفوفة

عامفيكرمبتونصمويلأدخلهآشمغزل.المول

الدواليببطرلقةالغزلمبادئبينيجمعوكانام،977

لإنتاجواسعنطاقعلىيستعملوكان.المائىوالإطار

المولاتوبعض.الموصلىدولابلحممىولهذا،الموصلي

عشرالخامسالقرنأواحرلىألمانيافى!!ساؤهشالسكسونىالدولاب

الميلاديير.عرأحسادساالقردوأوائل

الناعمالغزلوينئالمول.مغزلا؟003حوافيلها

الدقية!.

تغيرإحداثعلىالجديدةالغزلإ،تآساعدتوقد

بدأتعندماالمناعيةالثورةلاسميعرفأضارتمافي

العاملة.االأيديمحلتحلتألالاا

متزايداطلباالغزللصناعاتالمتزايدالإنتاجأ:جدو

محبقطنتطويرإلىالحاجةهذهوأدتالقطهن.على

ويتني.إليالأمريكيالخترعيدعلىإنتاجاوأكثرأ!رع

لاستيعابآلياتداروأقوىأحسنأنوالآالنساجونوطور

وصناعةالصوفلشغلآلاتذلكتلتثم.الفائضالغزل

إلىالقمالقلحياكةوأخيراالنماذجوقصوالتطريزالدانتيل

.كبيرةبأعدادجاهزةملابس

أنواعلكلنموذجعصريمصنعفيالقطنوغزل

أطرا!فيوترتيبهتنظجفهبعدالخامالقطنيرسلإذ،الغزل

وبهذه.التمشيطآلاتإلى،منسقةبأحجاممتراكمة

منبأسنانمغطاةعملاقةدوأرةاناتأسصوأالالات

فىوتنظيمهاالمتداخلةالأليافتمشيطيتموهنا.السلك

فوقبعضهاالأليافتلفثم.متساويةمستقيمةصفوف

غزلمنمفككةحبالوكأنهاتبدوشلاتلتكونبعض

واللف،والمزجالسحببعملياتالشلةوتمر.الناعمالقطن

الغزلآلاتوتنجزوتناسقا.قوةوأكثرتصئأنعموبهذا

المطلوبة.والقوةالتماسكالخيطوتعطيالعملياتهذه

القديمة،الطبيعيةالأليافلغزلجديدةآلاتاخترعت

لأنواعتصنعجديدةالاتأنكما،والقنبالكتانمثل

آلاتتطويريتموربما.بوكال!طمثل،الأأجافمنأخرى

إلىأولآغزلهبدونمباشرةالقمالقتصنعا!سمتقبلفى

سوفالخترعينفإنالوقتذلكيأتيحتىولكن.خيط

.الغزلآلاتلتحسينجهودهميواصلون



901ولةلدا،يةنولترا

،كرمبتون،لقطنا؟جيمسرجريفز،ها:يضاأنظرا

الصناعية.الثورة،الخيطعحمويل،

)الغزل(.الشعرأنمار:.الحسيالغزل

)الغزل(.الشعرانظر:.العذريالئزل

م(.3891-؟هـ،ا357-؟)مصطفى،عزلان

بالتطويراشتهر،مبدعمصريخطاطغزلانمصطفى

ببلدةولد.الديوانيالخطعلىأحدثهالذيالكبيرالجمالي

وفيها،القاهرةفىوتعلمبمصر،المنوفيةمحافظةفيالباجور

وخطالغر،مصطفىالشيخعنوالثلثالن!خخطيأخذ

عنالديوانيوالخط،ناجيمحمودالخطاطعنالرقعة

حسنالتركىالخطاطوعنشكريمحمودمجوده

عنايةووجهجميعا،الخطوطهذهفىبرعوقد.حسني

بجمالياته،وألارتقاءالديوانيالخطتطويرإلىخاصة

علىأطلقحتىوأنسجاماورشاقةجمالأعليهفأضفى

آخرأسلوبامنهاستنبط.كماالغزلانىالديوانيأسلوبه

الديوانيالخطودرسالريحانى.الديوانيسمىللترأكيب

وفاته.حتىمصرفيالملكيةالخطوطتحسينمدرسةفي

محمدأبرزهممنالخطاطينمنكبيرعددعليهوتتلمذ

مدرسةفيالديوانيالخطتدريسفىخلفهالذيعبدالقادر

.الخطوطتحسين

خطاطااختيرثم،المساحةبديوانخطاطاغزلانالحق

رئيساأصبحثم،حسينالسلطانأيامالملكىالقصرفي

خاصاوخطاطا،الملكيبالديوانوالآوسمةالتوقيعلإدارة

كسوةخطوطكتابةإليهوأسندت،الأولفؤادللملك

علىالثلثخطوطاثارهومن.أم389عامالمشرفةالكعبة

عابدين،قصرفيالملكيةوالمائدةالعرشقاعتىجدران

فيالتينرأسقصرفىالملكيةوالمائدةالعرشوقاعتي

طبعاالديوانيالخطفيكراسينإلىبالإضافة،الإسكندرية

الخطوطمنكبيروعددمصر،فيالمساحةبمصلحة

الخطة.واللوحات

العربى.الخط:أيضاانظر

الغزميني.الزاهديان!:.الزاهدي،الغزميدى

م(.6911-؟هـ،395-؟)أحمد،الغزنوي

حنفي.أصوليفقيه.الغزنويمحمودبنمحمدبنأحمد

فيخرالحمانطرففيمشهورةمدينةوهىبغزنة،ولد

فيالرياسةدرجةبلغحتى،صيتهذأعالهند.حدود

إلىوصل،حتىالعلمنشرسبيلفيرحل.الحنفىالمذهب

فيمختصرةمقدمةمنها:مؤلفاتعدةله.بالشامحلب

الروفهـمةكتاب،الدينأصولفىالمتكامينروضة؟الفقه

الفقه.أصولفيكتابالعلما:،اختلاففى

-4031هـ،377-407)!صر،نويلغزا

.الغزنويالهنديأحمدبنإسحاقبز،عمرم(.1371

عنالعلموأخذبالهند،نشأ.متصوفأصوليحنفيفقيه

الدينوجيهالزاهدالإمامعنالفقهواتخذعلمائها،كبار

الخطيبالدينشمسوعن،دهلىأئصةأحدالدهلوي

الفقهاءبملكالمعروفالثفقيالدينأسراوعن،الدولي

وعظمتبهاالعسكرقضاءوتولىمصرقدم.بدهلي

ولمينيبهوكان،التركمانيالدينبركالزمنفيشموكته

الأمور.جميعفيالنافذةالكلمةلهفكانتغيرهينب

الحنفية.قضاءتولىحسن.السلطانعندمنزلتهوعظمت

له.بالقاهرةالطولونىبالجامعالتفسيرتدريستولىكما

لابنالفقهأصولفىالبديعشرحمنح،:كثيرةمؤلفات

وسماه،للمرغنانيالفقهفياهدايةااشرح،الساعاتي

فيالاحكاموزبدة،الفقهفيالشاملكتابوله،التوشيح

مذهبترجيحفىالمنيفةالمعزةبمالأءلإمأئمةاختلاف

كتابالفارضابنتائيةشرح،المفتيشرحبمحنيفةأبي

جمعشرحفىواللوامعالخلا!في!كتاببمالتصوففي

الجوامع.

-269هـ،285-153)ولةلدأ1،لغزنويةا

سميتالتيالغزنويةالدولةيرحطهورام(.186

فىخراسانطرففيمشهورة)كلدينةغزنةبعاصمتها

فقد،المسلمينالمجاهدينأحدسبكتكينإلىالهند(حدود

الشرقفيسلطانهمدثم،غزنةونيقةالسامانيونولاه

م499هـ،384عامخراسانإقليمنالسامانيمولاهحيث

النهر.وراءمابلادفيامثوارقمععلىلهمكافأة

عنمستقلا،العمليةالناحيةمنسبكتكيزاكان

لهميعترفكانهذاومع،منهمن!وذاوأكثرالسامانيين

حتى،باسمهمالبلادويفتحاهـروبويشنبالسيادة

دولته.اتسعت

الأقاليمشطروجههالأمرأولمنذصعبكتكينولى

الأفغانبلادفيالواقعةالجبليةا،واقعإلىفاتجه،الهندية

مدينةمنهافيها،المواقعبعض.علىواستولى،الحالية

وهزمهحيبالالمسمىالهندملوكآحدلهوتصدى.كابول

ثم،الصلحعلىوأجبرهم،979هـ،1م96سشةسبكتكين

نهائياجيشهعلىوقضىأم100هـ،293سنةحاربه

الهزيمة.علىكمدامنتحرافمات،وأسره

بنالغزنويمحمودعهدفيالدولةهذهأشتهرت

م899هـ،388سنةمنالسلطةتوأىالذيلممبكتكين،
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بالجهادعهدهوامتازأم.030هـ،421!شةإلى

إلىوصلتغزواتهإنويقالالهند،إقليمفىالإسلامي

سلطاناالخلافةبهواعترفت،الدكنهضبةحدود

مستقلا.

بلادممل!ضهإلىوضممرد،21الهندمحمودغزا

فىودخ!!أصهر،اراءماوهـللادأخورابلادوأخضعالبنجاب

وهزمأصبهانعلىمنهماواستولىبويهبنىمعحروب

إليهوضمم،899هـ،938دمشةمروفىالسامانيين

نيسابورفاتخدجيوشها،علىنصراأخاهوعين،خراسان

أكثر،دولتهرقعةووسع.السلطانوتسمى،لهقاعدة

وأزالأم،200هـ،393سنةسجستانعلىفالمشولى

هـ،042سنةالجبلوبلادالريفيأجويهي!تاسلطان

الخال!تعلىوقضىوقلاعها.قزوينملكثم،أم920

الجهميةأغرامصةأواوالإسماعيليةالرافضة:الخلافةلدولة

عليه!وضيهتخراسانإلىالمعتزأ!ةنفىكما،والمشبهة

كتبهم.وأحرق

قيامهأبرزهاأ!أعماأخزنويامحموداسموخلدت

الغورأهليديهعلىأسلمفقدالهندبلادفىالإسلامبنشر

وغزنة(.هراةب!ت)بلد

علىاستولىحتىالهندبلادعلىغزواتهوتوالت

ملوكمناعترضهمنكلوهزم،البنجابمنطقةجميع

الإسلاملأبصاأمنوأصبح،عطمةغنائ!اوغخمالهند،

الفاغ.لقبأحرزواالذين

الهند،بلادفتحفيجهودهممحمودألناءواصل

عاموالدهمفبموت.أسدهماوقوةفىيكونوال!اولكنهم

،العرشحولالخلافبينهمادبأم030هـ،421

واقتسمتدريجيا،تنفصلالشرقيةالأمصاروأخذت

الشما!فيالغزنويةممتلكاتهموالسلاجقةالخانيون

منالنهايةفيأفغانستانفيالغوريونتمكنثم،والغرب

عامدولتهمعلىفقضوا،إليهمالقاضيةالضربةتسديد

السلجوقية،،الدولة،السامانية:نظرا.م6811هـ،285

الدولة.،البويهية،تاريخ،الهندبمالدولة

-4541هـ،189-)9ء8الدينشمس،الغزي

محمدبنقاسمبنمحمدالغزيالدينشمسأم(.251

شافعي،فقيه،الغرابيليوابنقاسملابنالمعروفمحمدابن

بالتأليف.عرف

فيهاليقيماالقاهرةإلىتحولثمبهاوتعلمابغزةولد

وكيره.الأزهرفيأعمالآوتولى،مدة

ألفاظشرحفيالمجيبالقريبفتح:مؤلفاتهمن

وله،شجاعابىم!تعلىقاسمابنلشرحويعرفالتقريب

النسفية.العقائدشرحفيالخيالىحاشيةعلىحواشىأي!ضا

القديمة.العربيةالممالكانظر:.الغساسئة

وغيرهاوالفرشالملابستغسلآدةالالد4الغساول

الناسكان،الاليةالغسالةاختراعوقما!.سريعةبطريقة

الناسبعضوكانباليد.بالغسيلالقيامفىساعاتيمضون

منهاليخرجبالصخرويضربونهاالأنهارأفىالملابسيمقعون

لوحاالغسيللوحعلىالملابسينظهفونأواسلمتى،ا

الحاضر،الوقتوفى(.الملابسعليهتفركمموجمستطل

.الطرقهذهمثليستخدمونالناسربعضلايزال

تعملالعالمأجزاءبعضفيالاليةالغسالاتومعظم

ثمبها،الملابسبوضعيقومأنإلاالمشغلعلىومااليا،

ويمكن.التحكمأزرارويضبط،المنقفاتإليهايضيف

الغسالةإلىيدخلحيث،الساخنأوالباردالماءاستخدام

طولفيالتحكميمكنكما.لذلكمعدةخراطيمابوساطة

الموجودالأزرارطريقعنوذلكقصرهاأوأضشغي!امدة

اصة.أخسابا

الغسالاتولهذه.كهربائيبمولدآلئاالأتأخسااوتدار

بحجزتقوممرشحاتعلىاحتوائهامث!معينةميزات

منولكثير.القماشوتليينلتبييضآليةوموزعات،أضسالةا

إلاولاتحتاجبالكهرباء،تسخينأجهزةالاليةالغسالات

البارد.الماءبأنابيبتوصيلهالمجرد

داخليمعدنيغسيلحوضالآليةالغسالاتولمعظم

فيالغسيلويتم.خارجيمعدنىغسيلبحوضمحا!أ

غسلوبعد.الغسيلسلةيسمىالذيالداخليالحوض

ويزيل.بسرعةالغسيلسلةتدور:شطفها،الملاس!

يضئالماءثم،الخارجيالحوضفيالماءمن!ضيراأسدورانا

النهاية،وفي.الصرفخرطومخلالمنالغسالةخارج

يقومأو،الملابسمجفففيالملابمم!المشغليجفف

ليجف.الملابسحبلعلىبتعليقه

الغسالة:الأوتوماتيةالغسال!تمننوعانوهناك

الغسالةوفىالدوار.البرميلذاتوالغسالةالخف!اضة

الغسالة.غطاءرفعبعدالملابسالمشغليضع،الخضاضة

انحفمض،يسمىمخروطيجهازأ،أنحسااداخلويوجد

العديدالخضضاتولمعظم.الملابسسلةمركزعلىمثبت

وعندما.الأذرعأوالزعانفتسمىالتىانبروزاتمن

نأكمامستمر،بشكلاتجاههيعكسفإنهالخضض،يدور

داخلبالماءويدفعالماء،فىالملابستحريكعلىيعملذلك

البرميلذاتالغمسالةفيالملابسوضعويتم.الملابس

سلةتدوروحين.الغسالةواجهةفيبابطريقعنالدوار

الماء.داخلالملابستتقلب،الملابس

أزرارفهناكأوتوماتيا.لاتعملالاليةالغسالاتوبعض

أنهغير،الأوتوماتيةالغسالةفيالموجودةكتلكتحكم
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الحفمافمةالغسالةعملطريقة

والباالساصالماءدحولحراطيم

حوص

داحلى

حوص

طومحر

صر!

صر!

آ=ا

طوم

.الأحواضالماءيملأأنبعديبدأالغسيل

ودفعالملابستحريكعلىالخضاضةوتعمل

لها.ضءلماا

الغسيلماءرفعبعديحدثالشطف

الشطصعمليةوبعد.الأحواضخارج

.للخارجالشطصيدبماء

الحوضيدورعندمابالتدوير.التجفيف

إلىالملابسمنالفائضالماءينصرفالداحلي

.للخارجالماءيدفعوعندئدالخارجيالحوض

والغسالة.مرةمنأكثريضبطهاأنالمشغلعلىيتعين

بتحويلالمشغلويقوم،منفصلانحوضانلهاالدوارة

يدورالذيالاخرالحوضإلىالغسيلحوضمنالغسيل

والغسالة.المحيطالتجويفإلىبالماءويدفع،بسرعة

منالماءبعصرتقومانضغطأسطوانتالهاالعصارة

الغسيلحوضمنالملابسباخراجالمشغلويقوم.الملابس

الضغط.أسطوانتىفيتمريرهقبل

هاملتونباسمالاليةالغسالاتاختراعبرأءةتسجيلتم

وقد.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتفيلادلفيامنسميث

فىمحركاتتديرتدويربذرأعمزودةالغسالةهذهكانت

،ام019عاموفيالماء.أنحاءفيالملابسلتدفيالداخل

آليةغسالةاستحدثتكمابالكهرباء.تدارغسالةاخترعت

.ام379عامأوتوماتياتعمل

.غسانتوينى،انظر:.تويئيغسان

(.الصحة)شروطالصلاةأنظر:.اوو

.الجافالتنظيفانظر:.الجا!الغسيل

شغييرالناسعلىالتأثيرفىطريقةالمخ!ئهسيل

القديمة.أفكارهممكانجديدةأفكاروإحلالمعتقداتهم

التىالتأثيرطرقإلىيشيرمرةأولالمصطلحاستعمالكان

المصطبهذاوصفوقد.الصينيونالشيوعيونمارسها

الصينعلىالسيطرةبعدطوروهاالتىالفكرتجديدبرامج

.أم949عام

استعملام(539-0591)الكوريةالحربوأثناء

لتحويلمماثلةأساليبالشماليونوالكوريونالصينيون

منالشكلهذايبدأ.شيوعيينإلىالأمريكيينالسجناء

غرفةفيأوالسجنفىزنزانةفيالضحايابعزلالمخغسيل

نأفظةقاسيةوبطريقةمسامعهمعلىويكرر.صغيرة

ثم.صحيحةغيروالسياسيةوالدينيةالاجتماعيةمعتقداتهم

منالكثيريترك.لمعتقدهمالصحيحالشكلعليهميعرض

إلابالنوملهميسمحولاجوعا،يتضورونالضحاياهؤلاء

بعضوالجسديالعقليالتعذيبهذايجعلوأخيرأقليلا.

معتقداتمنهابدلأويتقبلونمعتقداتهمعنيتخلونالناس

إلىالضحايامعظممايعودسرعانولكن.معتقليهم

بيئتهم.إلىعودتهمعندالأصليةمعتقدأتهم

غسيلعمليةبممارسةالدينيةالطوائفبعضاتهمت

منالجددالأعضاءمنهاكثيريمنعحيثتباعها،مبنالمخ

مثلوأدت.فرقهمخارجأصدقائهمأوبعائلاتهمالاتصال

بوضعالدينيةالفرقةألاقاربهؤلاءيتهمأنإلىالعزلةهذه

تلكمعتقداتليتقبلواعقلىضغطتحتالجددالأعضاء

.الفرق

النسيجطبقاتدوصفيستخدممصطدحالغشاء

فىالفراغاتوتفصل،الأسطحتغطيالتيالحيوي

الحأرجيهةالحدودالخليةأغشيةتمثلفمثلا،.الحيةالكائنات

تؤديوهى.وظيفيةحجيراتإلىالخلاياوتقسمللخلايا

وبينوخارجهاالخلاياداخلالجزيئاتلمرورالحواجزدور

الخلية.:انظر.الحجيرات

!!إ-
!?%ا
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استرواحبمالجنبذاتالغشاء،بمالرئةأيضا:الظرالأنسجةطبقاتلوصفغشاءمصطلحيستخدمكما

الصدر.الجسما.فىالفراغاتتفصملأوالسطوحتغطيالتيالرقيقة

المصلية2-الليفيةا-:هيالاغشيةمنأنواعثلاثةوهناك

الحموحف!الزم!.دقيىدلطوتحتوكثيرالعينالراصت!قةيمك!لغشاحدالحلاياوأنواعسمكفى!جيرةفروقوهناك.الخاطية3-

...تكونهاالتي

الغشاء.هذالهفليسال!نسانأمارامش،عشاءال!جزاءقوةمنتزيدمتينةأغشيةهي.الليفيةالأغشية

)صورة(.الحشرةانو:.الأ!حئحةالغشافيةالغشاءويسمى.رابطليفينسيجمنوتتألف.تغطهاالتي

أما.الجافيةالأمالداخلمنالجمجمةيبطنالذيالليفي

الشمية(.)الإغماء:الأوليةالإسعافاتا!ظر:.اوليقومكما.العظاميغطيليفيغشاءفهوالسمحاق

الانفعالانظر.الغض!الأوعيةعلىويحتوي،دلعضلاتالرابطبدورالسمحاق

....العظهامواعصابالدموية

،بالمطاطأشبهالزرقةإلىيميلأبيضنسيجالغضرو!تفةتلاانتىالجسمتجاويفتبص!!.المصليةالأغشية

اصسطحاتغمىأكمااجطن.:اأصدرامثلالخارجإلى

الفقرية.الاعمدةذاتوالجيواناتال!سمادأ!دىيوجدالمصليةالأعشيةاتفرز.وتدعمهاالهضمىللجهازالخارجى

فقراتبينالطويلةالعظامافىافعلىأخضوفايوب!ض،بعضهاويم!إلتصاقرطبةالأغشيةيبقيماتميامائعا

والممرأتوال!نفالأذنينوفيالافقريالعمود)عظام(يبطنمصليغشاءوهناك.تلامسهاالتىبالأعضاءأو

ضدالطويلةالعظامالغفماريفوتب!هن.الداخليةأضنفسيةاوتشمل.القلبانظر:.بالقلبالمحيطالكيسوهوالتامور،

الاخر.ببعضهابعضهااحتكاكوتمنغ،ماتالمح!!طنا!دي،الجنبغشاءالأخرىالمصليةالأغشية

مفملفيوسادةبمثابةيعملمثلا،الهلالىفالغضروفاكي،البريتونىالغشاءأووالصفاق،الرئتينتجاويف

النسئهذافيالإصابةضماوعادةار!.!اءويبطن.الجنبغمثاءأنص:.البطنتجويفيبطن

مرنكهيكلأيضاالغضروفويعمل.ا!لمزقالغفروفو!فرزالمفاصا!،ىاو!فالزلليالغشاءباسميعرفمصلي

هذهانطواءعدميضمنمما،اضنفسيةاأحشعبشاالاذنقويبهوأ،!ءالحصىلمىويساعدهاالمفاص!يزلقمائيامائعا

منهياكلالفقاريةأطحيواناتت!ضدماعادةو.اغتحاتا.اشكبةممطاشأجليةالتجاويفوأكبرويسر.

قيد.أنتي!"نحضاريفاتيوممرافالجسمأعضاءتبصن.انحاطيةالأغشية

والجلكيالقرشأسماكمثه!!تالفقارببعضوتحتفظكجصافشلسالمحاطيةالأغثهميةيغطى.الخارجإلىتفتح

بقيةفيأماحياتها.طوالالهياكلهذهبمتلوالجريثداوراجمبها!ضرةالأغثيةتحصتقعغددوتقوم.انحاطيسمى

محلبالتدريجتحلالعظامفإن،الأضىالفقاريةتارواظ،والحبمةالف!،بطاشةالخاطيةالأغشيةوتشكل.الخاط

مستديرةالغضروفوخلايا.الحيوانبخموالغضاريفالىاخلميةوالسوحوأرئتين،،الهوائيةوالقصبة،والأنف

خلايامجموعاتوتسمى.كبسولاتداخلومغلفةاداحليةالأذنبرترطالميالسمعيةوالقناةللجفنين،

باسمالخلويغيرالهيكلداخلتوجدالتيالغضعاريف.التناسليوالجهاز،الهضميةوالقناة،والحنجرة

.المطرق

.الحنجرةبمالركبة،العظم:أفيالظرالصدريالتجويفيبطنرقيقغشاءالجئبغشاء

غشاءيسمىالرئفنيغطىالذيوالجزء.الرئتينويغطي

الجديدمنالسميكةالطقاتإحدىالجليديالغطاءالجزءويجطن.الرئويالجنبغشاءأوالأحشائىالجنب

فىالأرضمنشمالمسعةمساحاتتغطيأضياوالثلجالصدر،جدارالجداريالجنبغشاءيسمىالذيالباقي

مأهوا!ةغير)قارةأنتاركتيكاجليديغطي.القطيةالمناطقجذرفيالغشاءجزءاويتحدالحاجز.الحجابويغطي

2،كممليون13حوالى(الجنوبيالقطبحولتقع.الرئة

بعدعلىوذلك،م2)001يببحواليسمكبمتوسطويفرزانالغشاء.جزءايتلامعم!السليمالإنسانوفي

وإذاأنتاركتيكا.شرقيأديلىساحلمنكم004حوافيالغشاءامتلأوإذاسطحيهما.لتزييتطفيفامائياسائلا

الأرضمحيطاتمستوىفإنالجليد،ذابأنحدثأو،الجنبذاتأمراضأحدفيالحالهوكمابالسوائل

الطوفانوسيغمر.م55حوالييبلغارتفاعإلىسيعلو،الرئويالفشلحالةفىالحالهوكمابالهواءامتلائهعند

الساحلية.المدنكل.غشائيةفجوةتصبحالجزأينبينالمساحةفإن
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درجةوتنخفضجرينلاند،معظمأيضاالجليديغطي

الشتاءلياليخلالالصفر!تم57إلىالحرارة

فىالرياحوتهببالجليد.المغطاةالمناطقفيالطويلة

باتجاهالداخليةالجليديةالمناطقمنالاوقاتمعظم

السواحل.

الأرف!ر.،جرينلاند،أنتاركتيكا:أيضاأنظر

لتقييمأسالمماالذهباستعمالهوالذهب!كطاء

غطاءقاعدةيطبقمابلداإنويقالما.بلدعملة

ذهب،إلىلديهعملةأيةبتحويليقومعندماالذهب

ثابتة.بأسعاروشرائهالذهببيععلىيوافقوعندما

جماحكبحفيالذهبغطاءقاعدةاتباعمنويستفاد

أسعارتثبيتوأخيرا،الحكومىالإنفاقوتقييد،التضخم

تمنعولكنهاتتبعها،التىالبلدانبينالعملةتبادل

وأسعارالمحليةالعملةاعتماداتفىالضروريةالتعديلات

الدولية.الصرف

دولةأولام182عامالمتحدةالمملكةأصبحت

دولمنكثيروتلاهارسميا،ذه!غطاءقاعدةتتبنى

خلالأشكالهاأحدأوالقاعدةهذهاتباعفيالغرب

فيأقلدورللذهب.كانالميلاديالعشرينالقرن

يبقلمحينفيام،039عامبعدالعالميةالنقدأنظمة

منالسبعينياتأواخرفيعالميأوإقليميدورأيله

إلىالاقتصاديينمنقليلعدددعا.العشرينالقرن

منهمكثيراولكن،الذهبغطاءقاعدةإلىالعودة

ذلك.استبعدوا

.لنقودا:أيضانظرا

ويغطسيغوصالذيالسمنةطائريشبهطائرالغطاس

منالغطاساسمجاءوربما.الحشراتعنبحثاالماءتحت

وأالغطسفيالطائرعادة

علىوقوفهأثناءالتمايل

يعيع!الن!.وسطفيحجر

جبلية،مناطقفيالغطاس

منالمقببةأعشاشهاوتبنى

،الجاريالماءعلىالحزازيات

أجلمنشلالخلفأو

منإناثهاوتضع.الحماية

الأوروليالغطالربيضاتخمسإلىثلاث

.اللونبيضاء

ويتميز.رماديأوبنيلونذاتالغطاسطيورومعظم

غطاسةطيوروتعيع!.الأبيضبصدرهالأوروبىالغطاس

امسيا.وفيأمريكاوجنوبشمالفيأخرى

منالماهرالغاطسيقفز.مثيرةمائيةرياضةا!ى

فىبهلوانيةعروضبتقديمويقوم،الثابتةأوالمتحركةالمنصة

الماء.فىالولو!قبلالهواء،

تهتمالغطسرياضةفإن،السباحةخلافوعلى

السرعة.أوالتحملبقوةاهتمامهامنأكثرالفنيةبالنواحي

منبشكلالقوةيقرنونالذينهمالموهوبونوالغطاسون

والحركةالسريعالدورانأثناءالفائقةوالشجاعةالرشاقة

إلىبالولوجالنهايةفىيقومونثمالماء،اتجاهفيالالتوائية

.المياهإثارةمنقدربأقلالماء

الغطسأثناءاستعراضيةبألعابالغطاسينبعضيقوم

ويتمتعالصخور.قمممنالمحيطفياخرونيقفزبينما

فىوشنافسون،فائقتينوشجاعةبمهارةالغطاسونهؤلاء

المقالةهذهوتناقم!.هواةلاكمحتر!بن،عروضهمتقديم

للتنافس.مفتوحةهوايةبوصفهالغطس

الغطسأنواع

:نوعان،والدوليالمحليالمستويينعلى،الغطسألعاب

وفى.الثابتةالمنصةمنوالغطس،المتحركةالمنصةمنالغطس

حركةالغاطسيستعمل،المتحركةالمنصةمنالغطسحالة

للقياماللازمالارتفاعيكتسبلكيمرنلوحفوقمنالارتدأد

يقفز،الثابتةالمنصةمنالغطسحالةوفي.الغطسبعملية

الكبيرالارتفاعذلكويعطيه.مرتفعثابتسط!عمنالغاطس

الماء.فيالولوجقبلمتعددةبحركاتليقوماللازمالوقت

المنصةمنالغط!.المتحركةالمنصةمنالغطس

الثابتة.المنصةمنالغطسمنشيوعاأكثرالمتحركة

عليهتقامالتي،المتحركالغطسلوحطولويبلغ

ونصفمترلمسافةويمتد،سم05وعرضه،م5المباريات

منصاتفوقمنالمبارياتوتقام.الحوضجدارمنالمتر

الماء.سطحفودتىأمتارثلاثةأوواحدامتراارتفاعهايبلغ

فوقمنالغطسمبارياتتقامام،099سنةومنذ

الماء.سط!فوقم3أومترا،ارتفاعهايبلغمنصات

،الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتوخلال

الألومنيوممنالمصنوعةالغطس!منصاتتطورأحدث

منجعلفقد.المتحركةالمنصاتمنالغطسفيثورة

نإحيث،التمريناتمنعديدةبأنواعالقيامالممكن

تلكمنمرونةوأكثرسمكاأقلالألومنيومألواح

فإنهاثمومن،السميكةالخشبألواحمنالمصنوعة

الغاطسعلىالسهلمنوتجعل،كفاءةأكثرقفزةتعص

ويسمح.أعلىارتفاعاويكتعسبنفسهحوليدورأن

الدورانيةالحركاتوكذلكالمتزايد،الارتفاعهذا

منمختلفةعديدةبأنواعيقومأنللغاطس،المغزلية

الصعبة.الغطساتمنالكثيرومنها،الغطس
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منصاتمجالفيالجديدةالاختراعاتمكنتوقد

إكسابهممنالغطالحمينالألومنيوممنالمصنوعةالغطص

.أسرعمغزليةبحركاتوقيامهمأعلىارتقاءات

يكونأنعلىالقوانينتنص.الثابتةالمنصةمنالغطس

يكونوأن،الأقلعلىم6الثابتةالغطس!منصاتارتفاع

يأم!حتىكوجسطحذاتت!صنوأن،مترينعرضها

.أم.الماءسطحعنارتفاعهاي!صدوأن،الانزلاقاللاعب

لكن.م.57أوم5ارتفاعهايبلغالتىالمنصاتبعضوهناك

.للمسابقاتوليعستللتدريباتيستعملونهاالغطاسين

الغطستقنيات

أنهكمامخاسئا،تدريبايتلقونللذينمأمونأمرالغطس!

إلىالمبتدئاللاعبيتعرضوقد.مناسبةمعداتيتطلب

ألاويجب.المناسبةالتقنياتيتعلملمإذاخطيرةجروح

سباحة،حوضفىالصمعبةالغطساتاللاعبيمارس

منهناكيكونأنيجبكما،فندقأومنزللحديقة

المطلوبة.الحالاتفىالعونمديستل!

منالغطساتمنأممثيرافىالأوشالحركةوتتكون

التيالأولىالخطواتهووالاقتراب.والقفزةالاقتراب

ثابتة.أممتحركةكانتسواءالمنصةفوقاللاعبيخطوها

قصيرةقفزةالواقعفيوهى.الأخيرةالخطوةهيوالقفزة

فىالعناصرمنالكثيروتتدخل.المنصةحافةإلىبهتؤدي

تكونأنيجبفمثلا.الصحيحينوالقفزالاقترابإحراز

تتسببوقد.الطولفىومتوازنة،طبيعيةالاقترابخطوات

فىتأرجحإلىالطبيعيمنالأقصرأوالأطولالخطوات

ضعيف.غطسإلىالاتزانعدميؤديثمومنالوزن

الداية،بوقفةالثابتةالمنصةمنالغطساتبعضوتبدأ

علىمنتصئااللاعبيقفحيث،وقفزةباقترابوليس

المنصةكطساتمنأخرىغطساتتبدأكما.المخصةحافة

لها.ملامستانواليدانالمنصةعلىبالانحناءالثابتة

منلابدمعينةحركاتعلىالغطساتجميعوتشتمل

فالصورةالهواء.فيوهمدقةبكلاللاعبونبهايقومأن

منتصبرأسىوضعفيالماءاللاعبيلجأنهيالصحيحة

للجسما.الرأسىالمستوىنفسفيممدودةوالأطرافالجسد

نأيجبأولآدالرأسالماءفىاللاعبماضربوإذا

ماوإذا.الجسمخطفياشأسأمامممدودبنذراعاهتكون

ممدودتينالذراعانتكونأنيجبأولآ،بالقدمالماءولج

بالجسم.وملتصقتين

الغطساتأنواع

خمسمنالمتحركةالمنصةمنالغطس!يتكون

-3الخلفى2-الأمامى-أ:هىأساسيةغطمسات

الدورأن.5-الداخلي-4المعكوس

منمجموعةالخمعه!الغطسساتهذهمنكلوتمثل

رئيسيةغطساتمنمجموعةكلوتتكون.الغطسات

وتحتويبها.الخاصةالصعبةالمتنوعةالغطساتمنوسلسلة

الوضحقلبعلىالأولىايلأربعةالأنواعفيالتنوعاتكل

فتضيف،الدورانغطساتاماالأقل.اعلىواحدةمرة

وعلى.الأولىالأربعالمجموعاتمنغطساتإلىدورانات

تتملكىالهواءفيكاملةدورةبجسدهيستديرأناللاعب

الدورأن.غطسة

منأنواعستةفهناك،الثابتةالمنصةمنالغطسفيأما

التيالمجموعاتنفسمنمنهاالأولىالخمسة،الغطسات

السادسةالمجموعةأما.المتحركةالمنصةغطساتفىتوجد

الغاطسفإن،اليدينعلىالوقوفبمجموعةالمعروفةوهي

وتشتملحافتها.عندالمنصةتلمسانويداهبوقفةيبدأ

وعددرئيسيةغطسعةعلىاليدينعلىالوقوفغطسات

.الأحرىااهتنوعاتمن

بعضعداما،الغطساتجميعبأداءاللاعب:يقوم

هى:أوضاعثلاثةوضحمنفىوذلك،أسدوراناغطسات

لت!ضر.ا-مبم11-2لمستقيما-أ

جسمهعلىاللاعبيحافظالمستقيمالوضعففى

مفصلعنداللاعبينحنىالرمحوضعوفيمستقيما.

التكوروضعفىأما.منتصبتينالركبتينبقاءمعالفخذين

شلامسا،حتىالصدرإلىالركبتينيجذباللاعبفإن

وهو،وضعرابعوهناك.بيديهالساقيننهايةعلىويقبض

فقط.الدورانغطساتبعضفييستعملالحر،الوضع

الأوظعمنأيعلىالحرالوضعفيأخطساتاوتشتم!ب

.الدورانغطسىنوععلىالمعتمدةالأخرىاالثلاثة

العربيةالدولفىالغطسرياضة

العربيةالدولباهتمامتحظىالتيالرياضاتمنالغطس

المستوياتكافةعلىخاصةبطولاتلهوتنظمورعايتها.

البطولاتهذهأشمهرومن.والعربيةوالخليجيةالمحلية

الخليجلدولالتعاونمجلسوبطولةللغطس!العربيةالبطولة

مشرفةعالميةنتائجالعربحققالماء.وكرةللغطسالعربية

فيشاركعربيبطلأولأنفيذكرالغطس!،رياضةفي

البطلكانالأوليمبيةالدوراتفيالغطس!بطولات

التيالتاسعةالدورةفيشاركالذيسميكةفريدالمصري

فيالثانيالمركزوحقق،أم289عامأمستردامفىأقيمت

منالغطسفىالثالثوالمركز،الثابتةالمنصةمنالعطمم!

فيالمتحدةالولاياتببطولةفازكما،المتحركةالمنصة

البطلوفاز.أم319،أم039عاميمرتينالغطس!

منالغطسفيالأولبالمركزعلىكمالأحمدالمصري

المنصةمنالغطسفيالثالثوالمركز،الثابتةالمنصة
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التيالأولىالمتوسطالأبيضالبحردورةفىالمتحركة

.أم489عاممصرفىالإسكندريةفيأقيمت

المصريالغوصبطل-حديثا-الدولىالاتحادمنحوقد

تمنحالتيالبلاتينيةالشهادةشفشقعبدالفتاحألثمرف

غطسة.0005منبأكثريقومونالذينالدوليينللأبطال

مصر،فيللغوصالدوليالاتحادممثلالشهادةهذهلهوقدم

ما799عاممارسفيالمناسبةبهذهأقيمكبيراحتفالفي

تقديرابمصر،الشيخشرممدينةفىالجملغوصبمركز

الرياضةهذهلنشروجهودهالغوصرياضةفيلإنجازاته

ومعلما.ومرشدالاعبامارسهاعاماعشراثنيمدىعلى

البحرية،الأحياءانظر:.التنفسبأجهزةالغطس

)الغوصالءتحتالغوص(،المحيطاتأحياء)علماءعلم

(.التنفسبجهاز)الغوصالعاريالغوصالمكتحف("

ام(.213-؟هـ،061-؟)غطوسابن

سهلبنمفرجبنعليبنمحمدبنعبداللهبنمحمد

بلنسيةفىولد.عظيمأندلسيخطاط،الأنصاري

تعلم.جميلةبطريقةوتذهيبهاالمصاحفبكتابةواشتهر

ثموجودها،طريقتهمافأتقنالأكبر،وأخيهأبيهمنالخط

لنسخهافانقطعالمصاحفغيريكتبألانفسهعاهد

بالخطمذهبةالسورعناوينيكتبكانوتذهيبها.

بالخطيكتبهافكاناياتهاأماالمسور،الأندلسىالكوفي

محددةألواناويستخد!،بنىبمداداللينالأندلسي

اللازورديبالازرقوالجزمفالشد؟والنقطللشكل

أصفربلونوالهمزةبالأحمر،الأخرىالتشكيلوإشارات

لكتابةبهاينقطعغرفةلهوكانتأخضر.أوبرتقالى

عاليةدرجةبلغوقد،أهلهمنأحديدخلهالاالمصاحف

الملوكوتبارى.بالرئاسةزمنهفيفانفرد،ذلكفي

يكنولميخطها،كانالتىالمصاحفاقتناءفىوالخاصة

للنسخة.دينارماثمىمقابلإلايهبها

باعأنهيحكىمتقنا،صالحاخيرأفاضلاعالماكان

تذكروعندمابعيد،بلدمنقصدهلرجلخطأبهمصحفا

عدداتركوعاد.الخطأفأصلحالرجلذلكإلىسافرذلك

وهذه،مصحفألفكتبإنهويقال،المصاحفمنكبيرا

بلنسيةفيتوفي.المصاحفلكتابةانقطاعهعلىتدلمبالغة

فيها.ودفن

.الغفاريذرأبوانظر:.درأبو،الغفاري

وهى،الصغرىآسياوسطفيكانتمنطقةعكلاطيلأ

سنةأوروبامنآسياإلىالغاليونعبرتركيا.وسطفىالان

هزم.الصغرىآسيامنأجزاءواكتسحوا.م.ق872

سنةالغالييناليونانيةبرجاموممدينةملكأطالوس،

بعدئذوسميت،الشرقيةفريجياإلىوطردهم،.مق932

البائدون،الغاليونالمشهورالتمثالأطالوسأقام.غلاطية

عليهم.بانتصارهليحتفل

وكالبا،الريفللغاليين(اخر)اسمالغلاطيونسكن

هزم.منهمالقريبةاليونانيةالمدنعلىيغيرونماكانوا

لهمسمحواولكنهم،.مأق98عامالغلاطيينالرومان

القبلية.حكومتهمبإقامة

رومانيةمقاطعةغلاطيةأوغسطسالإمبراطورجعل

أوغسطسكتبهمشهور،نقشوجدوقد..مق25عام

اليوم)تدعىأنقيرا،غلاطيةعاصمةفيأعمالهفيهيصف

(،المسيح)رسولبولزارتركيا(.عاصمةوهي،أنقرة

.هناكالنصارىإلىرسالةوكتبمرتينغلاطية

غلاطيةأهلإلىرسالة.أهلإلىرسالة،غلاطية

منرسالةوهيالجديد.العهدإنجيلمنالتاسعالسفرهي

غلاطيةمقاطعةفيالكنائسإلىالمعسيحرسولبول

.م35سنةكتبتتركيا(،بأواسطالان)المعروفةالرومانية

الآخرينالمسيحرسلتأثيرليبطلالرسالةبولكتب

رسلعلمهو.تركهاأنبعدغلاطيةإلىسافرواالذين

هذهوفي.اليهوديةبالتعاليملمجمسكوأأنالغلاطيينالمسيح

هذا،فعلوقد.بشدةالتعاليمهذهبولرفض،الرسالة

عندمنارسلوأنه،الحقالمسيحرسولنفسههوأنهبحجة

انتهاءهاوأن،مؤقتةكانتاليهوديةالشريعةوأن،الله

المسيح.عيسىاللهنبيبمجىءمرهون

القديس.،بولأيضا:انظر

التياربداخلهينتجسلكىملفالأرماتورعئهلا!

فيالدوأرالملفويسمى.كهربائيمولدفيالكهربائي

ا!لولدانظر:أرماتور.غلافأيضاالكهربائىألمحرك

الكهربائي.المحرك،الكهربائي

داخلالأرماتورغلافيلفالمباشر،التيارمولدوفي

فييدارعندماالملففيالكهرباءوتنتجالحديد.منقلب

المغنطيساتمنمجموعةتكونهالذيالمغنطسيألمجال

،المتناوبالتيارمولداتأغلبوفى.الساكنةالكهربائية

بسببالكصباءوتنتجساكنا.الأرماتورغلافملفيظل

منمجموعةطريقعنشكونالذيالمتغيرالمغنطجسىالمجال

الدوأرة.الكهربائيةالمغنطجسات

غلافخلالالتياريمر،الكهربائىالمحركوفي

التجاذبويجعلكهربائيا.مغنطجساصانعاالأرماتور

الكهربائيةوالمغنطيساتالغلافبينالمغنطيسيانوالتنافر

يدور.الغلافألمحركفىالساكنة
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،الجويالغلافطبقاتمنطبقةالأوسطالغلا!

والغلاف)الإمتراتوسفير(العلياالجويةالطبقةبين

وتبدأ.الجويالغلافمنطبقةأعلىوهي،الحراري

سطحمنكم45ارتفاععلىالأوسصأالغلافحدود

كيلومتر.001مسافةإلىوتمتدالأرضر،

زيادةمعسصأالأراالغلاففىالجوحرارةدرجةوتقل

متوسصأيكوتالأوسصأاأخلافاقاعدةوعند.الارتفاع

للغلافحرارةدرجةأقلوتصل.م52-الحرارةدرجة

حدوتسمى،الأوسطالغلافقمةعند،للأرضالجوي

إلىلتصلالحرارةدرجةتنخفضوقد.الأوسطالغلاف

أقلوتوجد.والجنوليالشماليالقطبينفوق،م9-051

فوقالأوسطالعلافحدمنطهقةفيحرارةدرجات

الصيف.فصلفيالقطب

قدالأوسط،اأخلافافىأعواءاأنالعلماءويعتقد

أخلاثامنأحسفلىاأطبقةالمحىيحدثكمايحتلط،

درجةتمخفضرالتروبوسفير.باس!اوالمعروفة،الجوي

وتهب.الارتفاعازديادمعأ!بقت!!،11كلافيالحرارة

علىالدلالاتوإحدى.الأوسطاالغلاففيالقويةالرياح

نتيجةتأتي،الأوسطالغلاففي،المتغيرةالهواءكةحر

وقد.خلالهمنتمراكتيأطشهبالمتعرجةالاثارمشاهدة

الأوسصأللغلافالقطبيةالأقاليمفيرقيقةغيومشموهدت

الصيف.فصلأثناء

الجويةالطبقةبمالجويالغلافالهواءبمأيضا:انظر

طبقة.التروبوسفير،،الحراريالغلافالعليابم

نيهأ!لأرضأكلاهـالجويامنجزءالأيوليالغلا!

مشحونةذريةمجموعاتأو)ذراتالأيوناتامنالعديد

منالأيوناتهذهتتولد.الحرةوالإلكتروناتكهربائيا(

الغلافويمتدالشصمر.وإشعاعاتالكونيةاللإشعاعات

الأوسطبالغلافالمعروفةالجوطبقاتخلالالأيوني

.الحراريوالغلاف

مؤينة.مساطة!عدةمنالأيونيالغلافويتألف!

بينماارتفاععلىوتبدأدي،منطقةتسمىطبقةوأسفلها

98بينماإلىفترتفعآيمنطهقةأما.حصم98و55

وتمتدأحصم45ارتفاعمنإفمنطقةوتبدأ.أكم4وه

المخاطقهذهارتفاعويجتلفك!ا.503نحوإلىارتفاعا

أسشمسي.االإشعاتغيراتمعوالليلالنهارب!توتايخها

المناطقوترتفع.الليلفىديمنطقةتختفيتكادفمثلا،

وصولعدمبسببتأيناأقلالليلفيوتصبحالأخرى

الجو.إلىشمسيإشعاع

البعيدةالراديويةالاتصالاتالأيونيالغلافويجعل

معينةراديوموجاتالأرضإلىيعكسلأنهممكنةالمدى

ترتممناطقحين،الليلوفي.الأميالآلافبعدعلى

عبرالراديوموجاتاستقباليمكن،الأيونيالغلاف

النهار.أثناءفييحدثمماأبعدمسافات

الراديو.الهواء،:أيضاانظر

قسموقد.بالأرضالمحيطالهواءالجويالغلا!

)الطقةالتروبوسفير:طبقاتأربعإلىطبقاتهأ!لماءا

الميزوسفيرالعليا(،الجوية)الطبقةالإستراتسفير(،السفلى

(.الحراري)الغلافالترموسفير(،الأوسط)الغلاف

الطبقةبمطبقةالتروبوسفير،،الأرض:أيضاانظر

،الحراريالغلافبمالأوسطالغلافالعليا،الجوية

الهواء.،الكوكب

الجويالغلافمنمنطقةأعلىالحراريالغلاف

إلىوتمتد،كم85حواليارتفاعمنتبدأهيرأ!لأرضر.

الحراريوالغلافالفضاء.فيكم048حوافيارتفاع

الغلاففىالموجودةالغازاتمنشقصأضئماتحزءبه

الجزءفيالجويالضغطفإن،أرزأ!ونتيجة.الجوي

جزءمليونمنجزءايكونالحراريالغلافمنالأدسفل

سطحعندالجويالضغطمقدارمن،ذلكمنأقلأو

البحر.

الشمس.لإشعاعتمامامكشوفالحراريوالعلاف

درجاتإلىالرقيقالحراريالغلافالإشعاعويسخن

حواليمنبسرعةالحرارةدرجةوتتصاعد.عاليةحرارة

فيم005/51منأكثرإلىكم98ارتفاععمد!م-63

)الثيرموبوز(.الحراريالغلافمنمنصقةأعلى

بتغييرالكونيةالأشعةمعالشمسيالإشعاعويقوم

فعند.الحرأريالغلاففيللجوال!جميائيالتركيب

إلىالأكحسجينجزيئاتتتفكك،كم79إلى08ارتفاع

رئيسيةبصفةالجويتكونكم004ارتفاعوفوق،ذرات

الأشعةتقومكذلك.والهيدروجينالهيليومذراتمن

.الجويالغلاففىكهربائيا"شحنها"!أيالذراتبتأيين

وتمتد،الأيونيالغلا!المتأينةالذراتمنطقةوتسمى

الحراريمما.الغلافداخل

بمطبقةالتروبوسفير،؟الأوسطالغلاف:أيضاانظر

العليا.الجويةالطبقة

نفكروعندما.بالأرضالمحيطالماءالمائيالغلا!

اليابسة.المناطقفيغالبانفكرفإننا،الأرضيةالكرةفي

الخارجية،الأرضيةالقشرةأو،اليابسةالمناطقول!ش

وأالمياهإنإذ.العالممنصغيرجزءصعوىلاتشكل

الأرضية.الكرةمساحةمعظميشكل،المائيالمحيط
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البحيراتأحواضفىغالباالمائيالغلافنرىونحن

تقريبا.كم8.3عمقعلىالماءيكونحيثوالمحيطات

الغلافعمقيصلالهادئالمحيطمناطقبعضوفى

كم.7.9إلىالمائي

وهو،الأرضمنآخرجزءاالمائيالغلافيشبه

الحرارةودرجةالضغطدرجةلأنوذلك،الجويالغلاف

حتىأنهالمحيطاتعلماءأثبتولقد.العمقبتغيرتتغيرفيه

أعماقهافيالحرارةدرجةلاتزيدالمداريةالبحارفى

يتغيرولاالتجمد.درجةفوقدرجاتبضععلىالسحيقة

الحرارةدرجاتاختلافمعللغلافالكيميائيالتركيب

وأعذبةالمياهكانتإذاماوفقتتغيرولكنها،والضغط

.والبحيراتالأنهارفيعادةالعذبةالمياهوتوجد.مالحة

الماءتشكلالتيالكيميائيةالعناصرمنالعذبالماءويتكون

التربةنوعيةعلىتتوقفمختلفةأخرىعناصرومن

فىغالبافتوجدالمالحةالمياهأمابالماء.المحيطةوالصخور

الماء،تشكلالتيالعناصرإلىوبالإضافة.والمحيطاتالبحار

كلوريدأوالملحمنكبيرةنسبةعلىيحتويالمالحالماءفإن

المغنسيومعلىالمالحالماءيحتويكذلك.الصوديوم

والبروميدوالكربوناتوالكالسيوموالكبريتيت

العناصربعضمنصغيرةكمياتجانبإلى،والبوتا!يوم

.والراديوموالفضةالذهبمثلالأخرى

.الأرص:أيضانظرا

القاديانية.انظر:.القادياليأحمدغلام

م(.739-898هـ،)285-363الخلالغلام

البغوييزدادبنأحمدبنجعفربنعبدالعزيزأبوبكر

وجوهمن،ثقةومحدثمفسر.الخلالبغلامالمشهور

الحنابلة.

بهموثوقا،الفهمأهلأحدقائلا:يعلىأبيابنوصفه

الرواية.متسع،العلمفي

زاد،الشافعىمعالخلاف،المقنعالشافعى،:كتبهمن

المسافر.

حتىمعينسائلتسخينفيهشمفلزيوعاءالغلايئ

بخارإلىالماءتحولالغلاياتومعظمبخار.إلىيتحول

الغازيةالصورةمنالبخارويتغير.المبانيلتدفئةيستخدم

وأحجرةتدفئةفييستخدمعندماالسائلةالصورةإلى

وبعض.لذلكنتيجةأكثرحرارةيعطيوبذلك،مبنى

المائيةالكهربائيةالأنظمةتسمىالتىالتدفئةأنظمة

فإنذلكومعالبخار.منبدلأالساخنالماءتستخدم

بالغلاية.يعرفمازالالأنظمةهذهفيالحرارةمصدر

البخاريةالتوربيناتفىالغلاياتمنالنابخالبخارويستخدم

ساخنةغازات

مسر!

احهراقغرفة

لوقادا

أناليبفيالساخنةالغازاتتمرر.الاحتراقأنابيبذاتالغلايةفي

هذهوتستخدمبخار.إلىالغلايةفىالماءويتحوللالماء.محاطة

.المنازلوبعضالمصائالصغيرةفيالغلاياتم!الأنواع

هذهأنواعأحدوتسمى.الورقوتجفيفالزيوتوتكرير

فيهاوتمرر،الاحتراقأنابيبذاتالغلاية،الغلايات

منالنوعهذاويستخدمبالماء.محاطةأنابيبفيالغازات

المصانعوفى،البخاريةالقاطراتمعظمفيالغلايات

الغلاياتمنالثانىوالنوع.المنازللتدفئةوأحياناالصغيرة

علىالغازاتتمرروفيهاالماءأنابيبذاتالغلايةهو

الماءأنابيبنهاياتمنكلوتتصلبالماء.مليئةأنابيب

ذاتالغلاياتوكل.البراميلتسمىالحجمكبيرةبأوعية

الغلاياتمنعادةتكونالحجموالكبيرةالعاليالضغط

الغلايةفيالصغيرةالأنابيبوتتحملالماء.أنابيبذات

الأوعيةتحملتفوقبدرجةعالياضغطاالماءأنابيبذات

.الاحتراقأنابيبذاتبالغلايةالخاصةالضخمة

أنابيبذاتالغلاياتأنابيبفيالمتولدالبخاريتجمع

فيذلكبعدالبخارويسير.للبرميلالعلويةالفتحةعندالماء

الغازاتوتمر.المحمصةتسمىالأنابيبمنمجموعة

يحار

صسر!

الساخنماءدورة

التسحيرقلماء

ماءأناييب

احتراقعرفة

لوفادا

وكلبالماء.مليئةأنابيبفيالغاراتتمرالماء.أنابيبذاتالغلايةفي

نأالغلاياتلهذهويمكن.النوعهذامنعادةتكونالكبيرةالعلايات

.الاحتراقأنابي!داتالعلاياتمنأفضلعالياضغطاتتحمل
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درحةفتزدادبالبخار،المملوءةالأنابيبهذهعلىالساخنة

والمحمصةالغلايةبينالجمععمليةوتسمىالبخار.حرارة

البخار.مولد

الغلاياتت!صنأنالضروريمن.الغلاياتتحملقوة

نأدونبداخلهاالعاليةالضغوطلتحملكافيةبدرجةقوية

قبلاختبارهاويتمتامةبعنايةتصممولذلكتنفجر.

استعمالها.

سنتيمترلكلبالكيلوجرامالغلايةداخلالضغطويقاس

مقدارغلايةكلعلىويكتب2(.)كجم/سم،مربع

الأمانمنقدرتوافرمعتتحملهأنيمكنالذيالضغط

يوضحمقياسأيضاغلايةكلعلىويربمط،للاستحدام

أحطي!صنأنأضروريازمن.بداخلهاالضغطمقدار

فعندما.القياسيةأطمواصفاتطبقاللأمانعمامغلاية

إلىأجخارايمر،خطيرةنقطةاخلايةاداضما!الضغطيصل

.الأمانصمامالظر:.الأمانصمامفاتخاالخارج

عندالمنازلتدفئةفيالمستخدمةالغلاياتوتعمل

بينما2،كجم/سموا2كجم/سم.7،بنيتراوحضغط

يتراوحضغطعندالصغيرةالتوليدمحطاتغلاياتتعمل

الغلاياتبعضوتعمل.2كجم/سمأ7و2كجماسم7بين

إلىيصلضغطعندالكهربائيةالقدرةمحطاتفى

2.كجم/سم042

فيالموجودةأخلاياتاتصل.الغلاياتأحجام

م!صنمبنىمنأكبرارتفاإلىالكهربائيةالطاقةمحطات

منكجم00007منأكثرتنتجوربما،طوابقعشرةمن

إحراقيتمأنالضروريومن.الواحدةالساعةفيالبخار

كلحديدسكةعربةلملءتكفيالحجريالفحممنكمية

البخار.منالكميةهذهلإنتاجوذلك،ساعة

الصنابيرمياهاستخداميمكنلا.الغلاياتمياهمعالجة

لاحتوائهاالعالىالضغطغلاياتفىالأنهارأوالآبارأو

ضعفها.إلىوتؤديالغلايةتاكلتمسببشوائبعلى

الرقائقمنطبقةتكونعليالأخرىالشوائبوتعمل

هذهوتؤدي.الغلايةلانابيبالداخلياسحطحعلىالصلبة

الأنابيب،خلالالحراريالتوصيلخفضإلىالرقائق

وساخناحاراالأنبوبمعدنيصبحذلكإلىوبالإضافة

لإزالةوالحيطةالحذرتوخىمنبدولا.ينبغيمماأكثر

الغلاية.إلىالداخلالماءمنالذائبةالاخرىوالموادالهواء

الماءفىالموجودةالموادمعتتفاعلللماءمعينةموادوتضاف

إزالةانظر:.الصلبةاشقائقهذهتكونلتمنعوذلكبالفعل

الماء.عسر

التدفئة

التوربين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القاطرة

البحاريالمحرك

حمراء.وثمارابيصاءرهراتتنت!!اللسطحةالغلطيرة

أزهارايحملغابينباتالمسطحةالغلطيرة

الارضيةالكرةنصفأنحاءكافةفىوينموبيضاء،

ذاتالنمومنخفضةشجيرةوهىتقريبا.اسشماكطا

اللامعةوراقهوتتجمبن.أرضيةتحتأوزاحفةسيقان

الضاربةالمنتصبةالقصيرةالفروعرؤوسعلىالبيضاوية

يمكنلاولكن،الجراتالجذابةأزهارهوتشبه.للحمرة

النباتوينتجتخفيها.النباتأوراقلأن،بسهولةرؤيتها

يستخدم،والمذاقالرائحةطيبوزيتالامعةحمراءثمرة

والعلكوالأدويةالحلوىعلىالنكهاتإضفاءفى

.الأسنانومسحوق

الغلموتيعيش.الأوكفصيلةمنبحريطائرالغلموت

الأطلسىالمحيطساحلعلىأجحراحمامأ:الأسود

ويبلطوله.الابيضأجحرواأجلطيقأبحروفى،اصشماكطا

ورجلانوساقانبارزرفيعمنقاروأ!ه،سم33نحو

ممساحاتأسودالغلموتوريحق.لامعتانحمراوان

لونهيكونالشتاء،وفي.الصيففيالجناحينعلىبيضاء

الأطلسيالمحيطشواطئعلىرئيسيةلصفةيعيشالألمودالغلموت

الش!الي.
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علىالبحرحمامأوالحمامىالغلموتويعيمقكالبا.أبيض

منوبالقرب،الشماليةلأمريكاالهادئالمحيطساحل

هواخر،نوعويعيش.اليابانفىهوكايدوجزيرةساحل

الهادئالمحيطفىالكوريلجزرفيالمنظرالغلموت

الشمالى.

الشائكة.الأسلاكانظر:.!جوريصغليدن،

الناسدخنوقد.التبغدتدخينتستخدمأداةالغليور

وجلب.سنة000.2علىيزيدلمابالغليونالتبغ

عشرالسادسالقرنأوائلفىأوروباإلىالغليونالمكتشفون

وكان.الأمريكيينالهنودمنعرفوهقدوكانوا،الميلادي

كما،الدينيةالاحتفالاتأثناءالتبغيدخنونالهنود

.للسلامرمزاالغليوناستعملوا

الوعاء،هماأسعامميينجزءينمنالغليونيتألف

تحصلوالساق،التبغيحويفالوعاء.الأجوفوالساق

منالفمإلىالمحترقالتبغدخانويسحببالوعاء.

وأالبلاستيكمنالغليونساقوتصبع.الساقخلال

صئفياستخداماالموادواكثر.العظمأوالمطاط

والمركموموالطينالشجريالخلنجخشب:الأوعية

الصيني.والخزف

الخامةنوعياتبأسماءالغلالينمعظموتسمى

وعاءلهمثلأالبريالوردفغليونالوعاء.فيالمستعملة

،البريالوردجذرمنالمأخوذالقاسيالخشبمنمصنوع

اليونانمثلالدافئةالجافةالبلدانفىالنباتهذاوينمو

فىالبريالوردغلا!نمعظموتنتجوأسبانيا.وإيطاليا

الطليقة.باليدالمعروفكالطرأزقياسيةوأحجامأشكال

الوردغلايينوتصنع.غريبةأشكالالطليقةأليدولغلايين

يدويا.أوآلياالبري

بيضاء،صلصاليةمادةمنفتصنعالمرشومغلا!نأما

الأبيضالبحرمنالقريبةالبلدانفيالأرضتحتتوجد

بإمكانيةيمتازأنهإلاهع!المرشومأنمنوبالرغم.المتوسط

هيئةعلىالمرشعومغلايينوتصنع.بسهولةعليهالحفر

أطوالفيهاتتراوح،جميلةومناظروأشكالتصميمات

لونإلىالغليونطينويتحول.سم6.و5.2بينالأوعية

الزمن.منفترةتدخينهبعدغامقبنى

نقشوقدأوروبا.فيشعبيةالصينىالخزفولغلايين

سيقانهاوعلىأوعيتها،علىيدويةرسوممنهابكثير

الشرقفيالنارجيلةوتشيعالكرز.خشبمنالمصنوعة

فيهبإناءمتصلللتبغوعاءمنالنارجيلةوتتكون.الأوسط

فمالدخانيدخلأنوقبل.مطاطيةطويلةساقولهاماء،

يبرد.كيالماءعبريمرفإنهالمدخن

البريكالوردموادسوتصنع،مختلفةوأحجامأشكالذات.يين.ا

الصيي.والحزفالمرتومومعدن

السنين.مئاتمنذالتدخينغلايينالناسويجمع

ويجتمع.العالمامتدادعلىالغلايينلجامعينوادوتوجد

بالغلايينويتاجرواويبيعواليشترواالنواديهذهأعضاء

.والجديدةالقديمة

الصلح،غليون،معدن،المرشوم،التدخينأيضا:انظر

التبغ.

غديون.السلامغليونأيضاويسمىالصلحصئهلدون

للمسلامرمزاالشماليةأمريكافيالهنودبهيدخنتبغ

كانآخر.إلىشخصمنبتمريرهويقومون،والصداقة

ولهالحجر،منمكوناالغليونهذأمنالمفرغالأماميالجزء

غليونالهنودواستخدم.بالريشمزخرفةطويلةساق

المسيسيبي،ووادي،العظمىالبحيراتالصبحول

.الكبرىوالسهول

حيث،للسلامرمزاليحستالصلحغلايينوأغلب

مخصصةأخرىأنواعوهناك.فقطللمتعةأكلبهميدخن

الدينية.لحفلاتهم

فطر.أنهالناسمنكثيريظننباتالهئديالغليون

الغليونوينمو.الصلصاليةالغلايينمنمجموعةيشبهوهو

فيالخصبةالأراضيذاتالرطبةالغاباتفيالهندي

الغليوننباتمعظمولونآسيا.وشرقىأمريكاشمالى
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لونولكن،أبيضالهندي

هذاويفتقر.قرمزيبعضه

الأوراقإلىالنبات

علىويحصلالخضراء،

ينموالذيالفطرمنغذائه

ذاتساقهوتنمو.منهقريبا

يبلزحتىالكثيرةالحراشف

سم.2وه15مابينطولها

أزهاراالسيقانوتحمل

الهنديالغليون

وابيضاء،الشكلجرلممية

.اللونقرمزية

-؟هـ،776-؟)الدينشمس،الغماري

الدين.بشص!الملقبا!كىالماالغماريمحمدام(.374

وأخذ،المنوفيالشيخعنالعلمأخذمالكيأصوليفقيه

جليلاعالما،اللهرحمه،كان.الإدحمحاقيالشيخالعلمعنه

كلمنالطلبةعليهأقبل.وتصنيفه،تدريسهفىمخلصا

حفظا،بمؤلفاتهالعلماءاعتنىكمابعلمهللانتفاعالجهات

ابنمختصرشرحمنها:كثيرةمؤلفاتلهوشرحا.،ودراسة

فىمختصروله،بالتوضيحالمسمىالفقهفيالحاجب

علىشرحوله،الغماريبمختصرمشهورأيضاالمذهب

المناسك،فىاصيفتأواغقهاأصولفىالحاجبابنمختصر

لثيخهمناقبفىومصنفيكتمللمالمدونةعلىوشرح

المنوفي.

ادغبارجسيماتمنسحابةالسددميةالغمامة

الأوائلالفلكعلماءا!شخدمالفضاء.فىوالغازات

الأرضمجرةخارجالبعيدةللمجراتالمصطلحهذا

الغمامةتسمىالتيالمجراتهذهتشبه(.اللبانة)درب

.النجومبينالضوءمنحزما،المجراتخارجالسديمية

السديميةالغمامةأنأظهرتالحديثةالتلسكوباتلكن

مشابهةالنجوممنفعليةأنظمةهى،المجرةخارج

اللبانة.لدرب

مصطبالغمامةالفلكعلماءمعظميطلق،واليوم

اللبانةدربفيوالغازاتالغبارسحبعلىالسديمة

هما:نوعينإلىالكتلهذهصنفوأوقد.الأخرىوالمجرات

الكوكبية،السديميةالغمامةوالمنتشرةالسديميةالغمامة

الغازية.السديميةالغمامةالنوعينكلاعلىويطلق

وبعضها،النوعينأكبر.المنتشرةالسديميةالغمامة

يقربعددلت!صينوالغازاتالغبارمنكافياقدرايحوى

تحدثوقد.الشمسحجمفينجم001و...من

ساخنلامعنجممنبالقربالمنتشرةالسديميةالغمامة

منالكثيفةالبنفسجيةفوقالأشعةوتنشئط.زائدةبدرجة

منالكتلةوتمكنالسديميةالغ!امةفيالغارذراتاضج!اا

المنتشرةالسديميةالغمامةتلكمثلوتسمىاضوء.اإطلاق

.الانبعاثغمامة

الانبعاثغماماتبعضأنالفلكعلماءلعضويعتقد

الجاذبيةقوةوتسبب.الجديدةالنجومبهاتتكونأماكن

وأكثرأصغركتلةإلىالغمامةوغازاتغبارمنجزءتقلص

كلماالكتلةداخلالحرارةودرجةأضغطاويتزايد.كثافة

الزمن،مرورومع.السنينملايينعبرالانكمالت!استمر

وتكون،تتوهجلجعلهاتكفيبدرجةساخمةالكتلةتصبح

جديدا.نجضا

منبالقربأيضماالمنتشرةالسديميةالعمامةتحدث:قد

البنفسجيةفوقالأشعةتكون،الحالةهدهوشبارد.أ

فىالموجودةالغازذراتتجعلبدرجةضعيفةالمجمم!

جسيماتلكنالضوء.إطلاقعلىقادرةغيرالغمامة

هذاعلىويطلق.النجمضوءتعكسالسحابةفيالغبار

العاكسة.الغمامةالمنتشرةاسديميةالغمامةمنالنوع

منطقةفيالمنتشرةالسديميةاخمامةاوجدتوإذا

ضوءاتعكسأوتبعثلنفإنهااغريبة،ااخجومامنخالية

الغبارجسيماتكتصالوا!وفي.رؤيتهالتتماكافيا

علماءويطلق.خلفهاالتىالنجوممناضوءابداخلها

المنتشرةالسديميةالغمامةمناضوعاهذاعلىاعلكا

المظلمة.الغمامة

سحالةالجبار(نجوم)مجموعةكوكبةفيالكبرىالسديميةالغمامة

اللامعة.الوسطىممطقتهاوتحفئأعلاهوالعار.العمارمنصحمة
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تتكونالكرةتشبهسحب.الكوكبيةالسديميةالغمامة

تتكونوهي.معينةبنجومتحيطالتيوالغازاتالغبارمن

غلافهمنجزءمنويتخلصالانهيارفينجميبدأعندما

هذايبدوصغيربتلسكوبرؤيتهوعند.الخارجيالغازي

سطوحمثلمستديرالمعطحالهوكأنالغماممنالنوع

الأوأئلالفلكعلماءأطلقالتشابههذاوبسبب.الكواكب

السديميةالغمامةالسديميةالغمامةمنالنوعهذاعلى

الكوكبية.

اللبانة.درب،المجرة؟علم،الفلكأيضا:انظر

)حدول(.الحشرةانظر:.رتبةالأجئحة،عمدية

وأبكلماتالإنسانبصوتالموسيقيةالأنغامإنتاجالغئاء

التعبير،فيالطبيعيةالأشكالمنشكلوالغناءبدونها.

العالم.أنحاءكلفيوالثقافاتالمجتمعاتكافةفيويوجد

دونها.أوالموسيقيةبالالاتالغناءيصاحبأنيمكن

الصوتوتصنيفات،الناسيغنىكيفالمقالةهذهوتناقش

المنفرد.الغناءعلىالأصواتوتدريب،الرئيصي

الموسيقىانظر:.الجماعىالغناءحوللمعلومات

الكنسية.الموسيقىبمالكلاسيكية

العامةالطريقةبنفسالغناءينتج.الناسيغنيكيف

باحداث-الصوتالهوائيةالموسيقيةالالاتبهاتنتجالتي

فيالهواءبسحبالشخصيغنيالهواء.عموداهتزاز

والحبال.الصوتية)الحبال(الأوتارعبرويز!ره،ارئة

الحنجرةعبرتمتدان،الرقيقالنسيجمنطيتانالصوتية

عبرالصوتحركةوتحدث.الحلقفى(الصوت)صندوق

إلىتؤدياهتزازاتوالفمالحنجرةوسط!الصوتيةالحبال

المغنى.صوتإحداث

الصوتطبقةتختلفربما،الصوتيةالحباللمرونةونظرا

درجةعلىاعتمادا،الحبالاهتزازعنالناجمةالنغمودرجة

فإن،محكمةبصورةالصوتيةالحبالشمدتومتىالشد.

منخفضةالصوتطبقةوتكون،أعلىتكونالصوتطبقة

الرجلحبالتبدوارتخاء.أكثرالصوتيةالحبالكانتإذا

حبالمنأكبربصورةوسميكةوعريضةطويلةالصوتية

ثمانيأنهيبدو،الرجلصوتفإنلهذا،ونتيجة.المرأة

.المرأةصوتمنانخفاضاأكثرأوالأبعاد،

فيوالنساءالرجالتمبنصوات.الأصواتتصنيف

ومتوسطةعالية:الصوتلدرجةالعامةالثلاثالطبقات

تصنيفتمالطبقاتهذهخلالومن.ومنخفضة

إلىالأعلىمنهي.ئيسيةرأنواعستةإلىالأصوات

)الندي(السوبرانو:الصوتدرجةفيالمنخفض

)الرنان(وكونترالتو(المعتدل)النديوالميزوسوبرانو

لباساولجهير()اريتونلباوا(دحلصا)التينورواءللنسا

إلىالأصواتمعظموتنتمى.للرجالوالخفيف()العميق

.والباريتوننوالميزوسوبرا

تدريبالاتتطلبفطريةوظيفةالغناء.الصوتتدريب

يفيأنلابدالجاد،الغناءفيأنهغير.بسيطةموسيقىلتأدية

تدريبإلىالمغنييحتاج،وعليه.خاصةبمتطلباتالصوت

.الأخرىالمعقدةالموسيقىوأنواعالأوبراليالغناءلأداءخاص

مهاراتأربعوتحسينلتطوير،ويتدربون،الفنانونويدرس

الطبقة2-النفسفيالتحكمأ-:هيأساسية:غنائية

الجيد.الرنين-4.والسلاسةالنعومة3-الواسعة

الجملكلبأداءللمغنييسمحالنفسفيالتحكم

التنفسالمغنيويتعلممنفرد.واحدبنفعرالطويلةالموسيقية

أعلى،إلىأسفلمنالرئتينفيملأ،طبيعيةوبصورةبمرونة

منكميةأقصىالرثينتأخذحتىصدرهتجويفويوسع

بضغطالهواءنفثكيفيةالمغنىيتعلمأنويجبالهواء.

وتساعد.ذلكفيالتحكممع،التنظيمجيدمتساو

هذاتحقيقعلىالمغنيالصدر،وتجاويفالبطنعضلات

.الهدف

واسعةطبقةبإخراجللمغنىتسمحالواسعةالطبقة

سليمة.بصورة،لعاليةمنخفضةمن،الموسيقيةللنغمات

للمغنيالصوتفئةأودرجةتحددالتيهيالمغنيوطبقة

سهلةأنغامإخراجعلىالمغنينالتدريبويساعد.المغنيةأو

ومنخفضةعاليةوأنغام،مريحةوبصورة،الطبقةمتوسطة

غيرالمغنينمعظمويستطيع.مقدراتهمحمسبعلىأيضا

وأثمانيةونصفثمانيةبحواليالطقةفوقالغناء،المدربين

لديهمالغناءطبقةتكونماعادةالمدربينالمغنينولكن.أقل

منالمكونةالشعريةالمقطوعةهي)الثمانيةثمانيتينحوالى

(.أبياتثمانية

لاالمغنيأنتعنيالصوتطبقةعبروالسلاسةالنعومة

.لأخرىنغمةمنيتحركعندماالصوتطبقةفييغير

صوتيتينقدرتينمنتحكونالصوتأنالخبراءبعضويعتقد

داخلالأنغاممنمجموعاتالصوتية)القدرثلاثأو

يغيرالذي،المدربغيرالمغنىبأنيعتقدونكماالطقة(.

التوقف.لحظةفيلآخرىنغمةمنيتحرك،صوتهطبقة

تتكونطبقةكلأنآخرونخبراءيعتقد،حالأيةوعلى

يحدثلأخرىنغمةمنالتغييروأن،واحدةمجموعةمن

يجبالمغنيأنعلىجميعاالخبراءويتفق.أخرىلأسباب

طبقةخلالمنبسلاسةالغناءعلىقادرايكونأن

النغم.نوعيةأودرجةفيمفاجئتغيربدون،الصوت

وتجميله،النغمتقويةعلىيساعدالجيدالرنين

الحنجرةتجاويففىالنغمةاهتزازعندالرنينويحدث

فطرية،بصورةيحدثوهو.والوجهوالصدروالفم
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وينبغى.المغنيطريقعنمباشرةفيهالتح!صمولايمكن

مم!ش،حدأقصىإلىفئحنجرتهيتعلمأنالمغنىعلى

الرنين.يحدثلكيالحلقعضلاتإرخاءطريقعن

وأي!أضمفت!ت،واالفكيرخيكيفيتعلماأنأيضاوعليه

سلي!ة.بصورةسمانهيضع

قرأءةا!غنىشعلمأنيجب.الأخرىالغناءمهارات

المصطلحاتويفهم(،والعلامات)الرموزالموسيقيةالنوته

وهو،بارتعاشيغنيكيفأيضاالمغنيسعلم.المولمميقية

يتحكموكيف،متجاورتينموسيقيتينئلنغمتينسرتبادل

نإحيث،الذبذبةأوالاهتزازتحدثالتيالأداةفي

سريعةتغيراتمنيتكونالمهتزأوالمتذبذبالصوت

الأداءوضوحويعد.الصوتأوالنغمدرجةفيوطفيفة

أحنائية.االقصيدةكلماتلفهممهما

أخناءاصتكلفياغقهاءاآراءاختلفت.الإسلامرأي

وقاظ!مطلقابحرمتهاقائلفمن،والرقصوالموسيقى

مثلاحميفةأباأننجدذأسكمنباباحتها.وقائلبكراهتها

والابتعادتركهايجباكتيأ!ذنوبامنالغناء"إنيقول

صرحوافقدأصحابهأما.فورا"عنهاأصوبةاوتجبعنها،

معصيةبكونهالغناءوخصوا،الملاهيوسائرالغناءبحرمة

الإمامعن!لماأما.شهادتهوتردصاحبهافسقتوحب

فلاالقلبفيالنفاتينبت"الغناءقولهفهوأحمد

قوله:منفسستشفهالشافعيالإمامرأيأما".يعجبني

منهاستكثرومن،والمحالالباط!يشبهمكروهلهو"الغناء

يفعلهإنماأمخناء"اأكماالإماموقال"،شهادتهتردسفيهفهو

الأيةافيالحديثأعوالممسريرصكثيروفسر".الفساق

الله!!سبيلعنليضلالحديثلهويشتريمنالناسومن)

لاالتيالحنابلةآراءومنالغناء.بهالمقصودبأن.6؟لق!الى

بحرمتهيصرحلاالذيقدامةالنرأيبالحرمةبهايصرح

:فيقولالمروءةساقطلأنهذلكعلىيداوممنلصفوإنما

جعلهافمن،اللعبمنجميعهاوالغناءوالشبابة"الدف

مواضعهافيقصدهاأواستماعها،أوبفعلهاواشتهر،دأبه

".الرقاصوكذلكالمروءةساقطفهو

إنهحيثمنالغناءإنشيقولونبالإباحةالقائلونأما

قدلكنفيه،شيءلامباحفهو،بالألحانللصوتترديد

عليهترتبإذافيحرممكروهابمأوحرامايجعلهمايعرض

وإلا،الواجباتأداءعنانصرافأوأطوقتتضييعأوفتنة

نإالدينعلومإحياءفىالغزافيويقول.مباحفهو

بالدفوالضربواشقصالغناءإباحةعلىتدلالنصوص

فيالحبشةرقصإلىوالنظروالحرابدالورقواللعب

فقد!رور،وقتفإنهالعيديومعلىقياساالسرورأوقات

كانتامغنيتينانتهرألابكرأنصحيحهفىالبخاريروى

منهفطلبكل!!الرسولبحضورعائشةبيتفيتغنيان

وهذاعيداقومل!سلإن:وقاليدعهماأنعل!ممراشسوأ!

أحمدروىفقدأيضا،العرسعلىقياساوكذلك.عيدنا

فصلعائهلر:قولهحسنبإسنادداودأباإلاالس!!واصحاب

وقاس،النكاحفىوالصوتالدفوالحرامالحلاأ!ب!تما

القدومويوموالختانوالعقيقةأ!أجمةا،ذأ!ثعلىالغزالى

الفرحبهيجوزماوكلأ!سفراأسبابوسائرأ!سفرامن

منهاالحرامذكركثيرةأقسامإلىالغناءقسمل!ضهشرعا.

بألفاظكانأودينيمحظورأوفتنةعليهيترتبماوهو

الدين.يرضاهاد!مستهجنة

حرامفهولهنيحللامنأمامأخساءارقص!أما

فيهوماوالافتتانالشهوةإثارةمنعليهيترتبلمابالإج!اع

الرقصإباحةعلىالغزالىواستدل.والمجونالتهتكمن

حيثالعيديومالنبويالمسجدشياشنوجرالحبشةبرقص

وهيإليهمتنظرأنلعائشةوأباحعدرب،اشسوا!أمرهم

"لاقالأنهالشافعيعنالغزالينقل:قدعيممر.بهمستترة

منهكانماإلاالسماعكرهالحجازعلماءم!أحداأعلم

وتحسينوالمرالغاللأطلالوذكرالحداء،أما،أاللأوصافافي

عننقلمنإنوقال.فمباحالأشعارابألحانالصوت

ينافىلا،الباطليشبهمكروهلهوالغناءأنمنالشافعي

مرادهأنعلىمنهالممنوعالقسميعنيكانإنمالانهإباحته

عليهترتبإذاإلابحرامليسوالعبث،العبثباللهو

شرعي.محظور

حظربينالفقهاءبنلظرمحلالأمريظلوه!صذا

منالتخوفهوكلهذلكومؤدى،وإطلاقوتقييدإباحة

وقضاءاللهذكرعنوانشغالهاللونبهداالإسسانافتنة

هذافيوالإغراق،عليهالمفروضةأ!اجباتزاالحاحات

هذا،وقتهمعظمالإنسانعلىيستحوذربماالذياللهو

أدىمال!نالمحرماتفيالوقوعبابإغلاقإلىبال!ضافة

نأيوشكالحمىيربحولكالراعي،حرامفهوحرامإلى

الفقههذاعلىالقدامىالفقهاءاعتمدهناومن،فيهيقع

الغناء.سماعإباحةقيدواأوحرمواعندما

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الموسيقىالمتحولالشاعرالإتاع

الروكموسيقىالحيالكائرصوتالأعية

الريفموسيقىأح!اليبسواا!لأور!ا

الشعحيةالموسيقىالموسيقيةاحصميديااتلىالأا

العرديةالمومميقىالأصواتاكاعىاشا!لحرااصلورا

ال!صلاسيكيةالموسيقىالغسائيةايسرحيةاض:!!ادزر

الوطنىالنشيدالم!يستريلالحمحرة

والمرمميقىالشعرراعي

ماعادةالجديدةغينيالابوافيرقصةا!لمجبا!اء

تقاماجتماعيةعادةوهي.جماعيبغناءمصحولةتكون
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يشاركالناسمنمجموعةأوالعشيرةوحدةلتشجئفكرة

متصلةتكونماغالباالرقصةوهذه.بعضابعضها

القبلية.الطقوسمنجزءاأومعينبنشاطأوبالاحتفال

والبضائعالسلعوتسلممنجعمبدأمنجزءأيضاوهي

بابوافيالجماعيةالحياةفيأساسياالمبدأهذاويعد.والدعم

الطرقإحدىأيضاالرقصةهذهتنظيمويعد.الجديدةغينيا

فىوالتأثيرالاجتماعىالوضحعالرجلخلالهايكتمسبالتي

شمالكم05حواليبعدعلىتقعبلجيكيةمدينةصكدت

054.236سكانهاعددويبلغ،بروكسلمدينةغربي

الهولندية،اللغةيتحدثالذيالجزءفيالمدينةتقع.نسمة

حيثمهم،ميناءوهي.ولييهشميلدينصيملتقىعند

.الشمالببحرالمدينةأم886عامفيحفرتقناةتربط

القطنومحالجالكيميائيةبالمنتجاتغنتمدينةتشتهر

المجاريفوقجسر002منأكثروتمتدوالأزهار،والكتان

شيدتالتيالمدينةبلديةودار.المدينةعبرتتقاطعالتيالمائية

المعماريللفنرائعمثالالميلاديعشرالسادسالقرنفى

القوطي.

الوسطى.العصورفيمهمةمدينةغنتأصبحت

إلا،الميلاديعشرالخامسالقرنفيالأهميةقمةوبلغت

ذلك.بعدسنواتعدةالمدينةمزقتوالحروبالىراتأن

فتراتفىوالنمساويونوالفرنسيونالأسبانأحتلهاوقد

الألمانيةالقواتاحتلتكمابلجيكا.استقلالقبلمختلفة

والثانية.ايأولىالعالميتينالحربينفيغنتمدينة

بريطانيابينغنتمعاهدةكانتمعاهد؟.عكئت،

حلعلىبموجبهااتفقتا،أم481عامالمتحدةوالولايات

بينأم281عامحربأنتهتسلميا.بينهماالمنازعات

فيالمعاهدةالدولتانووقعت،المتحدةوالولاياتبريطانيا

ثمأم،481ديسمبر24فيبلجيكافىغنتمدينة

كلأمريكامثلوقد.ام581فبراير17فيعليهاصدقتا

كلايوهنريبياردوجميسآدمزكوينسىجونمن

فيبريطانياومثلغلاتين.وألبرترأسلوجوناثان

ووليمجولبيرنوهنريجامبيرجيمسالسيرالمفاوضات

سبئاكانتالتيالنزاعاتمنأياالمعاهدةتمسولمآدمز.

سائدةكانتالتيالأوضاععلىفقطأبقتبل،الحربفي

البحارةأنحقيقةحتىالمعاهدةتذكرولم.الحربقبل

.بالقوةالبريطانيةالسفنفيالعملعلىاجبروأالأمريكيين

يكنلمالبريطانيينلأنيبدو،مماأهميةأقلالحذفوهذا

هزيمةبعدالممارسةهذهفيالاممتمرارفيلمسببلديهم

.م1815عامفينابليون

العبيدمبالغدفعومشكلةالصيد،مناطقمشكلةأما

الشماليةالحدودحولوالنزاعاتالحرباثناءأسرواالذين

لاحقة.مفاوضاتفىكلهاتسويتهاتمتفقد،الغربية

ويلزساوثنيولثمرقيجنوبفيمدينة!كلدا!جاي

إلىتقعوهي.نسمة؟2983سكانهاعدديبلغبأسترأليا،

سيدنيبينالمسافةمنتصفعندمرمبيجي،نهرجانب

محلىبناءوهو،رسكونيفرانكبنىوقد.وملبورن

قاعدةعلىالكلبالتذكاريالنصب،التذكاريةللنصب

هيومطريقعلىالمدينةمنكم8نحويبعدموقعفي

فيالرخاميةرسكونىرائعةببناءأيضاقامكما،السريع

عامبناؤهاأكتملالتيألفردالأميرقنوةوتشتهر.المنطقة

فينوعهمنالأطوليعدالذيالخشبيبجسرها،أم867

الجنوبى.الكرةنصف

نهرفاضعندماشخصا08منأكثرقتلوقد

.ام852عاممرمبيجي

والشرقأوروبافىظهرتفلسفيةحركةالغئوصية

الميلاديين،والثامنالثانيالقرنينبينوازدهرت،الأوسط

كانواممن،وغيرهمالنصارىمنفرقلهاتكونتحيث

البشريةوأصل،والكونالطبيعةأسرارمعرفةيعتقدون

والقدر.لقضاءوا

منأنفسهمإنقاذالناسباستطاعةأنالغنوصيوناعتقد

معظمهماعتقدكما،الروحيةالمعرفةإلىبالوصولالإثم

العالم،خلقوقد.معروفغيربعيدعلويكائنبوجود

شيطان-أعتقادهمفي-شريرةأرواحتحكمهكانتالذي

نأالغنوصيينتعاليمومنديميرج.يسمى،طبيعيغير،تابع

فيحبيسةسماويةومضةيملكونالمتميزينألافراد

الومضةتحريرالغنوصيةخلالمنويمكن.الماديةأجسادهم

بالكائنومزجهاالشرعلىالمؤسسالعالممنالسماوية

المتميز.

كانالمسيحأنالغنوصيينالنصارىمعظمواعتقد

للنصارىالمقدسةالمعرفةوجلبالسماء،منرسولأ

،بشريجسمفيمؤقتاحلالمسيحأنوادعوا،العاديين

العهدذلكعلىنصكماوبعثهموتهينفونفهملذا

الجديد.

القديمةوالدياناتالفلسفاتمنالعديدساهمت

،النصارىزعماءمنكثيروهاجم.الغنوصيةنشوءفى

الهرطقةوأعمالالحركةهذهإيرانيوسالقديسمث!

فيالوثنيةالعناصروجودعلىمركزينتضمنتها،التى

عنالصحيحةغيرالغنوصييننظرووجهة،الغنوصية

المسئ.طبيعة
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علىحصل.بالدقهليةولد،مصريمهندسغنيميأديب

عينجامعةمنالكهربائيةالهندسةفىالبكالوريوسدرجة

تورونتوجامعةمنوالدكتوراهالماجستيرودرجتي،شمس

بسلكوتدرج.والتح!صمالحوامميبهندسةفيبكندا

عميداعملأستاذ.درجةحتىبهاالتدريسهيئةوظائف

تخصصرإنشاءفيوشاركشمسيتلجامعةالهندسةلكلية

بجامعةالمعلوماتنظعومركزوالنظما،الحواسيبهندسة

أخظمأصقوميةاالاستشاريةاصلجنةافيعضووهوشمعي!.عين

لحمةكمبيوتر،أكتوبرلمجلةألاستشاريةوالهيئة،المعلومات

بمصر.أضكنولوجياواأ!لمىاأجحثابأكاديميةالحواسيب

هندسةمجالفيالمؤتمراتمنالعديدتنظيمافيأسهم

المرموقينالخبراءمنويعتبر،العربىوالعالمبمصرالحواسيب

البحثيةاهتماماتهتشمل.والإسلاميةالعربيةالمنطقةفي

الحوامميب،وشب!صات،المعلوماتونظما،البياناتقواعد

ال!صطهناعي.والذكاء

المحليةالدورياتفىمنشورابحثاخمس!تمنأكثرله

فىأغوميةاالمشر:عاتمنالعديدفىشارك.والعالمية

خصةأوضعفيوأسهما.المعلوماتيةوتقنية،الحواسيبمجال

جائزةعلىحص!!بمصر.المعلوماتلنظماقوميةاستراقيجية

فيومسجلشمس،عينجامعةمنالمتميزةالبحوث

.البارزةالمصريةللشخصياتالقوميةالموسوعة

فيتقعغوادادكنالجزيرة.جردرةغوادالكئال،

أكبروهي.الجديدةلغينياالجنوبيةالحافةشرقيبحركورال

عاصمةهونيارأ،وتقعآيلاندز.سولومونمجموعةجزر

تغطيالتيغوادال!ضالجزيرةفيمدنهاوكبرىالدولة

إلىالجزيرةهذهفيوترتمإلجبال2.كم475.6مساحة

000.17عددهمالبالغسكانهاومعظم.م2)004علو

الهسدوجوزالموزالحزيرةمنتجاتوأهم.ميلانيزيوننسمة

والذهب.والمطاطوالأناناس

الحرببدايةفيغوادالكنالاليابانيةالقواتاحتلت

عاميفيشديدلقتالمسرحاوكانت،الثانيةالعالمية

الولاياتقواتدخلتهاعندما،أم439موأ429

أجاباني.االاحتلالمنوحررتها،المتحدة

ايلاندز،سولومون،الهادئالمحيطجزرأيضا:انظر

الثانية.العالميةالحرب

مقاطعةتشكلالغربيةالهندجزرمن!جموعةالوبعكوافى

الفرنسيةالممتلكاتضمنالبحاروراءفرنسية(إدارية)منطقة

كم006حواليبعدعلىغوادالوبتقع.أم469عاممنذ

وتتكونودمينيكا،مونتسيراتجزيرتيل!تفنزويلاشمالي

لوبداغوا

أص!مهحرلىال!أإ

اللحرسطحسستوىدوثلارلالاع-

الدول!ةالحدودفىمرحعاليستالحرلطةهده

الغرية.الهمدحزرفىض!سيةملكيةغوادالوب

يدإيلتسمىصغيرةجزرومجموعةرئيسيت!ت،جزيرتيتمن

2.كما0278مساحةوتغطي.صغيرةجزروخمسسانت

تعرفبينماتير،-باساوغوادالوبالجزيرتينكبرىتسمى

هي:الخمعم!الصغيرةوالجزرتير.-جرالدباسمالأخرىا

منالشماليوالجزءبارثليميوسانشديسيريدحالانته-مارقي

تير.بتيتمارت!تسان

نسمة34هر...غوادالوبلممكانعددويبلغ

جاليةأكبروتعيشوالسود.البيضمنخليطومعظمهم

سانت.ديإيلجزرمجموعةفي-البيضمنوجميعها

النورمنديينالمستوطنينأصلابمنينحدرونوهم

منرطبحارغوادالوبومناخ.الأصليينوالبريتانيين

منتخففالتجاريةالرياحأنغيرديسمبر،وحتىيونيو

الجزرهذهمناخويصبح.التجاريةالرياحانظر:.الحرإرة

مايو.وحتىينايرمنجافاباردا

لغوادالوب.الرئيسيالدخلمصدرالزراعة:تعتبر

وقصبوالبنوالكاكاوالموزالزراعيةالمنتجاتوأه!

فيلبيعهوالتبغالخضراوأتأيضاالمزارعونويزرع.الس!

-آ-بوينتهوالرئيسيغوادالوبوميناء.المحليةالأسواق

مدنها.كبرىوهى،تيري-جراندجزيرةفىبتير

وأعضاءرئيسايضمعاممجلسالبلادحكماولمجولى

الفرنسيةالوطنيةالجمعيةفينوابأربعةويمثلها،منتخبين

فرنساويمثل.الفرنسيالشيوخمجلسفيوعضوان

هنودوكان.الفرنسيةالحكومةتعينهمفوضبالجزيرة

المستوطنينأوائلوصوللدىغوادالوبيحتلونأحطريبيا

ظلتالوقتذلكومنذ.ام635عامإليهاالفرنسيين

البريطانبناحتلالفتراتعدا،فرنسيةملكيةغوادالوب

.أم813و9175عاميبينمؤقتالها

المتهح!ةرز\الولاياتلأص!سىا!مج!

ال!هاثا-ءحررائشصالى

،خبن!،..

لارئلوبه!ميشالمنح!!يسانخ!ك!؟لي!ىحآمأيكاسالت

كيثاراجؤكوادالوب؟!كل

لحماكا-فيلصافيلأكحز.6

،!عوكلأفيءممم!تلأ-غ-كاي6،،ل!لالاعا

3+!سسحم؟+---ءلأ!ممض---كص-أندس7ا.-7----ءصلاس!صديك!!!-،!هصلآ-.لأ

سىربلرلطشيبجى!حرآندصا.لمالمحهض

!ا!ب-تثدفكأك!ات01-أاسصمص

الكدحراليجري!.-."لمحض--مول!!ء

إنكالىل!ر!.-مديسيريدمض

ء.--ا.شتءشا-دىبوانت

لويربوينتشءمراسمواساد

تيرا.لاس-ر-س!ىنير!.لقت

بويانت77-)لوبحول!ماداصكوادالنمماأ

:!يعتيرهاليتانلما!يلالألم-3؟جمل-كابستير-يراجروسأ!-

-3---7-!--..---لؤيس3للبملت

كم21،كورتكي!دوستربفييرترواجالانته!ر-ماري

م!ماأيىسانتدي!!لأشبورج-الدكاسشير
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غوادالوبمعاهدةمعاهد؟.هيدالجو،غوادالوب

منالثانيفىوالمكسيكالمتحدةالولاياتوقعتهاهيدالجو

الحربرسمياالمعاهدةهذهأنهتوقد.ام848فبراير

بسببأندلعتالتيم(1848-)1846المكسيكية

الأراضي.حولأخرىومنازعات،تكساسوضع

وهيهيدالجوغوادالوبديفيلافيالمفاوضاتوانعقدت

مكسيكوسيتي.مدينةمنجزءاالانتشكلصغيرةبلدة

علىالمتحدةالولاياتحصلتالمعاهدةهذهوبموجب

ويوتا،ونيفاداكاليفورنياولاياتالانتؤلفالتيالأراضي

كولورادومنوأجزاءوأريزونا،نيومكسيكوومعظم

بينالفاصلالحدجرانديريونهرواعتبر.ويومينج

نأعلىالمتحدةالولاياتووافقت.والمكسيكتكساس

تتولىوأن،أمريكيدولارمليون15مبلغللمكسيكتدفع

المواطنونرفعهاالتيالسابقةالمطالبجميعسداد

قدرهأقصىبحدالمكسيكضدالأمريكيون

أمريكي.دولار052.3(000

المكسيكية.الحرب:أيضاانظر

يزرع،دلجفافمقاوم،التحملشديدبقدينباتالغوار

أخضروسماداعلفاولاستخدامهبذورهمنللاستفادة

الهندفيواسعنطاقعلىالنباتهذايزرع.التربةلتحسين

مطلعفىالمتحدةالولاياتإلىوانتقل.للحيواناتعلفا

علوإلىالغوارمنكثيفنوعوينمو.العشرينالقرن

إلىالبذوربإنتاجالخاصالنوعينموبينما،أم،2حوالي

تحتويقرناتفيالبذوروتتكونقليلا.ذلكعنيزيدعلو

فييستخدمالذيمانوجالاكتانالكيميائىالمركبعلى

معالجةفيتستخدمكماالمنسوجاتوتغريةالورقصناعة

.المجاريومياهالمعادن

عنبحثاالماءتحتيغوصالطور،مننوعالغواص

.والروبيانوالقواقعوالديدان،الصغيرةالأسماكمثل،الطعام

العالم.أرجاءفيتعيشالغوا!ه!مننوعا91نحويوجد

كليقومالمغازلةفترةفخلالبمممتعةغزلعروضوللغواص

وتتضمن.الرأسفوقالريشمنباقةبنشروالأنثىالذكرمن

وتقديم،الرأسهزالكبيرالعرفذيالغواصغزلعروض

الشريكين.كلامنالمائيةالأعشاب

بري!شبغزارةمغطاةمسطحةأجسامالغواصولطور

الطيوركلمثل،مبطنةأقداملهاوليسللماء.مضاد

علىيحتويإصئطويلكلولكن.الأخرىالغواصة

وذيولصعغيرةأجنحةالغواصولطيور.مترهلةزائدة

نسبةالمشيأوالوقوففيالتوأزنإلىتفتقروهي.قصيرة

فهيولذا.الجسممنالخلفيالجزءفيالرجلينلوجود

القديمالعالمأرجاءعلىكبيرةبدرجةموزعالكبيرالعرفذوالغواص

.مزدوجعرددورأسوالأنثىالذكرمنولكلونيوزيلندا.وا!حتراليا

بعضهاويقدمرؤوسهاالطورهذهتهز،المثيرةغزلهاعروضوخلال

لبعض.الأعشاب

تغوصولكنها،الأرضعلىتمشىعندماعاجزةتكون

الماءداخليغوصأنيمكنهالغواصوطائرجيدا.وتسبح

صعوبةيوأجهولكنه،الثانيةفيمترينحواليتبلغبسرعة

يستطعالهواءيحملهأنوبمجرد.الطيرانفىكبيرة

فىتطرلاالتيأنواعهوتشمل.طويلةلمسافاتالطيران

وذوالغواص،الأجنحةالغوامقصير:الجنوبيةأمريكا

الأرقط.المنقار

الجافةالنباتاتمنأعشاشهاالغواصطيورتصنع

المستنقعاتفيغالباببنائهاوتقومبالماء.المشبعةوالحشائش

القواربمثل،الأعشاشبعضوتطفو.البركأوالضحلة

.أزرقأوشاحبرماديأبيفأوبيضهاولونالماء.فوق

ويمكنيوما.3و.02بينتتراوحفترةفيتفقسوهي

ماغالباأنهامنالرغمعلىفقسها،بمجردتسبحأنللصغار

العلماءويعتقدأجنحتها.تحتأوآبائهاظهورفوقتستريح

صغارهاتحملالتيالوحيدةالطيورهيالغواصطيورأن

علىللحصوليصطادونهاالناسوكان.الغوصأثناء

،السيداتقبعاتصنعفييستخدمكانالذيريشها

ذاتالغواصطيوروتعيش.يحميهاألانالقانونولكن

إلىبالإضافة،القديمالعالمدولمنكثيرفيالأرقطالمنقار

البحيراتفىأيضاعليهاعثروقدونيوزيلندا.أمشراليا

مننوعانانقرضوقد.كثيرةحضريةمناطقفىوالبرك

فىالأتيلانغواصهماالجنوبيةأمريكافيالغواصطيور

فيالجونينغواصولمجعرضكولومبيا.وغوا!جواتيمالا

كبير.لخطربيرو
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وتحمللوويةبمحركاتالهجوميةالغواصاتص!صر:دت.الحر!أظءتدميرهاالأعداءالسف!عرللبتحاياصمحتهجومةغواصة

س!إلمياه.علىالعدوسفنمواقعلتحديد:اشادار(الألقار)ممصاأاضيس!ص!مث!!أحهرةالغواصةطا!ا:يستحدم.اصواريحراالطوربيدقدائى
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معظمتصممالماء.تحتتسيرسفينةالغواصة

غواصاتلمهاجمة،الحربأثناءللا!شخدامالغواصات

الدولداخلأهدافولضرب،البحريةوسفنهالعدو

حوالىبينماالسفنهذهطولويترأوحبالصوارلقالمعادية

نصففيصلالمستديرجسمهاأما.ام05منوأكثرم06

منأكثربداخلهاالسفنتلكوتسعأمتار.9إلىقطره

والعمل.للمأوىالطاقمأعضاءمن001

العلمي،البحثلأغراضالغواصاتبعضوتستخدم

العلمية.لجمإلمعلوماتالمحيطاتقيعانتجوبحيث

الغواصاتمنحجماأصغرالغواصاتهذهولكن

المجط.انظر:.أشخاصبضعةسوىتحملولاالعسكرية

تحتمنالحربأثناءأهدافهاالغواصةتهاجمماوعادة

نأمنلابدبفاعليةدورهاالغواصةتؤديولكيالماء.سطح

تستطجعتكنلمالبدائيةالغواصاتأنغيرالماء.تحتتبقى

إلىتضطركانتولذلك،طويلةلفتراتالماءتحتالبقاء

اللازمبالهواءللتزودساعاتبضعكلالسطحإلىالخروج

طائراتلهجماتعرضةجعلهامماوطواقمها،لمحركاتها

العدو.وسفن

تحتالبقاءالنوويةالغواصاتتستطيعهذا،يومناوفى

لأنذلك،السطحإلىالخروجدونشهورلعدةالماء

نأكما.أكسجينإلىعملهافىتحتاجلاالنوويةألمحركات

تحتاجهالذيالهواءكلتنتجأنتستطيعالحديثةالغواصات

تكادالحديثةالغواصاتفإن،ذلكإلىإضافة.أطقمها

الماء،سطحتحتوجودهاعندالاكتشافصعبةتكون

قدرباقلللعملمصممةالدافعةومراوحهامحركاتهالأن

الضوضاء.من

يساعدهاالشكلالأسطوانىالطويلالغواصةوجسم

بدنيهاأنكماالماء،سطحتحتالحركةسرعةعلى

الداخلي،فالبدنالماء.ضغطمنيحميانها)جسميها(

الماءضغطقوةمنالغواصةيقىالفمغط،بدنيسمىالذي

القويالفولاذمنمبنيوهو،البعيدةالأعماقفيالعالي

الداخلي،البدنفيغلفالخارجيالبدنأما.السميك
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الغواصةلإعطاءالماءبدخولتسمحفتحاتعلىويحتوي

.للغوصا!لوازنالثقل

بناءأمتار6بحوالىالغواصةظهرمنتصفمنويطل

البريسكوباتبداخلهيحوي،الشراعيسمىرفيعطويل

قمةوتستخدمالراديو.وهوائياتوالرادار(الافق)مناظير

علىالغواصةالربانمنهيوجهقيادةغرفةأيضاالشراع

فولاذيةزعانفوالمؤخرةالشراعجانبيمنوتبرز.السطح

نحوالغواصةتوجيهعلىتعمل،الغوصجنيحاتتسمى

مروحةبوساطةالأمامإلىالغوأصةوتدفع.الختلفةالأعماق

توجيهدفتيبوساطةتوجهبينما،بالمؤخرةموجودةدفع

وتحتها.الدفعمروحةفوقمركبتين

الغواصاتأنواع

الغواصاتهما:الغواصاتمنرئيسياننوعانهنالك

البالستية.الصواريخوغواصات،الهجومية

غواصاتعنللبحثتصمم.الهجوميةالغواصات

الغواصاتمعظمطولويتراوحوتدميرها.وسفنهالعدو

طاقمهاأعضاءأما.أمأو.75حواليبينماالهجومية

الغواصاتهذهمعظموتعمل.011إلىعددهمفيصل

وقذائفبطوربيداتوتسلحالنوويةبالقدرةتداربمحركات

موجهة.

اقتناصعلىرئيسيةبصفةالهجوميةالغواصاتوتعمل

وهوبالسونار،أهدافهاوتكتشفتتابعإذالعدو،غواصات

تحتالأجسامتصدرهاالتيالأصواتلاكتشافجهاز

علىللتعرففيستخدمانوالرادارالبريسكوبأماالماء.

السونار.أنو:الماء.سطحعلىالمعاديةالسفن

منطوربيداتهاالحديثةالهجوميةالغواصاتوتطلق

ولهذه.البدنجانبيامتدادعلىموجودةأنابيب

الطوربيدوتوجهالهدفتتابعتوجيهأجهزةالطوربيدات

الغواصاتمقدمةتحتويوبينماالطوربيد.انظر:.لضربه

الغواصاتفيتحتويف!الطوربيد،أنابيبعلىالقديمة

عنبعيداالحالةهذهفييكونالذيالسونارعلىالحديثة

للغواصة.المروحىالمحركضوضاء

مضادةقذائفإطلاقالغواصاتوتستطئبعض

بالستيةالصواريخوهذهطوربيد.أنابيبمنللغواصات

تدميرعلىقادرةنوويةرؤوسلهاالمدىقصيرة

وتستطع.كم05بعدمنالماءتحتالغاطسةالغوأصات

وأهدافالسطحسفنمهاجمةالأخرىالغواصاتبعض

ذاتكروز()صواريخعالطوالمحةبالصواريخالشاطىء

.الانطلاقبدايةمعتنفتحالتيالقصيرةالأجنحة

لتفاديتوجهأنيمكنالطوافةالصواريخأنوالمعروف

العدو.دفاعات

فيمختفيةتبقى.البالستيةالصواريخغواعمات

وهذه.للهجومالمناممبةالفرصةتحينأنإلىالأعماق

شراوحإذ،الهجوميةالغواصاتمنحجماأكبرالغواصات

طاقمهاأفرادعدديصلكماأم،07و151بينطولها

سيةلأساالأجزاءا

الهجوميةللغواصة

للغواصة.اللازمةالقدرةالموويالمفاعليوفرحيث،الهحوميةللغواصةالأساسيةالأجزاءأدناهالتوضيحىالرسميبين

تحتالغواصةتوجيهفيللمساعدةوالمؤحرةالشراعجالبيمنالغوعرجنيحاتالمسماةالصغيرةالأجنحةوتبرز

منفتنطقالطوربيداتأما.الغواصةسيراتحاهاتتغييرعلىالمؤخرةعلىالمركشان،التوجيهدفتاتعملبينماالماء،

العواصة.جانبيسجان!كلأمتدادعلىموجودةأنابيب

المروحىالمحرك

صغيرةسونارقبة

الطهورليدأفالمبقمالمطصياع
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سيةلأسااءلأجزاا

الصواريخلغواصة

البالستية

الغواصةلهذهالحارحىالمظههريشابهحيت،ا!الستيةاالصواريعلعواصةالأصاسيةاالأحزاءأدناهالتوضيحىالرسميمين

صواريحوتحمل،الهجوميةالعواصاتمنححماأحصأجالستيةاالصواريحعواصاتأدليد،الهحوميةالغواصةمظص

طريقعنأنابيبالصوارلمنوتطلئ.الشاطئعلىالمطلةالعسكريةوقواعدهالعدومدلىتقصروالمدىلعيدة

الغواصة.أع!!يفتحات

المرالمحرك

الطوربيدغرفةالطاقمحاح

الصواريخغواصاتوتحملرجلا.051حواليإلى

وقواعدهالعدومدنلقصفالمدىصوارللعيدةالبالستية

مناصواريخاوتطلقاسساحل.اعلىالمطلةالعسكرية

الغواصة.بدنفىموجودة(إطلات)أنابيبصوامع

بينيتراوحبعدمنأهدافهاإصابةالصواريختلكوتستطيع

قنابلتحملأنتستيمكماكم،.0046و0042

أنهاإلىإضافةواحد،آنفيأهدافعدةلإصابةمتعددة

المضادةالعدوسفنضدللدفاعطوربيداتتحمل

.للغواصات

موقعهايحددالغواصةظهرعلىخاصجهازوهنالك

نحوالبالحستيالصاروخمسارويعين،الدقةوجهعلى

الذاتي،بالقصورالملاحةنظامالمسمىالجهازهذا.هدفه

ويساعد.بحواسيبموصولةدقيقةقياسأجهزةمنيتألف

فيبدئهانقطةتسجيلخلالمنالغواصةالنظامهذأ

المعلوماتوهذه.كافةالاتجاهاتفيوتحركاتهاالرحلة

بعدهبمقتضاهاليحددالصاروختوجيهنظامبدورهاتغذي

يعملالصاروخإطلاقوبعد.بدقةإليهواتحاههالهدفعن

.الهدفنحوبتوجيههفيهالذاتيبالقصورالملاحةنظام

الذاتى.بالقصورالتوجيهانظر:

القدرةتوليدوحدة

ومولدنوويمفاعلمنالنوويةالغواصةمحركيتألف

ذراتويشمطروقودا،اليورانيومالمفاعليستخدمبخار.

تحسمىدقيقةلمراقبةتخضععمليةخلالمناليورانيوم

انظر:.شديدةحرارةالعمليةهذهعنوينتج.الانشطار

النووية.الطاقة

إلىالبخارمولدمنالماءبحملمعينةألابيب:تقوم

هذاولأن.م032حواليإلىالماءيسخنحيث،المفاع!

بل،يغليلافهوعال،ضغطتحتيقعمسبقاالمسخنالماء

علىويعملالبخار،مولدإلىذلكعنعوضايرجع

بخار.إلىويحيلهمضغوطغيرالماءمنمخزونتسخين

ضخمةتوربيناتتدويرعلىبدورهيعملالبخاروهذا

وتشغيلالدفعالمروحىالمحركلتدويركافيةقدرةلتوليد

صة.الغوا

هواءإلىالحاجةدونالنوويةالمحركاتتعمل

تستهلكهالذيذلكمنبكثيرأقلوقوداوتستهلك

وقودمنكجمأ8،ينتجحيث،الأخرىالمحركات

منلترمليون38ينتجهاالتيتلكمنأكثرطاقةاليورانيوم

أ!قود.ازيت

.بالديزلتعملبمحركاتالغواصاتبعضوتسير

تحتاجفهىالوقودزيتتحرقالديزلمحركاتلأنونظرا

تلكتستخدملاولذلكهواء.إلىالاحتراقعمليةفى

وأالماءسطحعلىتكونعندماإلاالمحركاتالغواصات

عندمابطارياتمنقدرتهاالغواصةوتستمد.منهبالقرب

الحربمنالأخيرةالفترةوفيالماء.سطحتحتتكون

البحريةجهزتأم(،459-1)939الثانيةالعالمية

عملوفالمنظق.يسمىتنفسبأنبوبغواصاتهاالألممانية
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وجودهاعندالغواصةإلىالهواءإدخالعلىالمنشاق

الأكسجينمحلالهواءهذاوحل.السطحمنبالقرب

الغواصة.طاقمويتنفسهالديزلمحركاتتستخدمهالذي

يساعدكانمماالماءفيأثرايخلفكانالمنشاقأنغير

لمالغواصاتفإنولذلك.الغواصةموقعاكتشافعلى

النووية.القدرةتطويربعدإلاحقامائيةتحتسفناتصبح

الغواصةعملكيفية

سطحعلىالغواصةتكونعندما.السطحعلىالعمل

نأالغواصةوتستطيع.أخرىسفينةكأيةتعملفإنهاالماء،

فيبحريا()ميلاعقدة02بسرعةالماءسطحعلىتسير

لاالحديثةالغواصاتفإنأمرمنيكنومهما.الساعة

الماء.سطحعلىيذكروقتاتقضي

الموازنثقلهاخزانباغراقالغواصةتغوص.الغوص

الإيجابيةقابليتهاالغواصةالمضافالوزنيفقدحيثبالماء،

تمالوبعدئذتماما.محيدةالقابليةتلكويجعلللطفو،

بيسرطريقهاالغواصةلتشقأسفلإلىالغوصجنيحات

الماء.عمقنحو

منأقلفيم03عمقإلىتغوصأنالغواصةتستطيع

م009حواليعمقمنأكثرإلىتصلولا.واحدةدقيقة

لهذاخصيصاالمصممةالعلميالبحثغواصاتإلا

الشديدالضغطمقاومةالغوأصاتهذهوتستطيع.الغرض

.ثوانفيالعاديةالغواصاتيسحقأنيمكنالذي

منأثقلالعلميالبحثغواصاتفيالمستخدمةوالفلزات

تقنياتأنكما،القتاليةالغواصاتفيتستخدمالتي

التكاليف.باهظةفيهاالمستخدمةالتصميم

كماالماءتحتالغواصةتسيرالماء.تحتالعمليات

الغوصجنيحاتتتخذإذتقريبا،الجوفيالطائرةتسير

الغواصة.خفضأولرفعوهبوطاصعودامختلفةزوايا

شبيهةتحكملوحةأمامالطاقمأفرادمناثنانويجلس

بعجلةفيدفعان،الغواصةلمناورةالطائرةفيالتحكمبلوحة

أراداإذايسحبانهاأوالهبوطأراداإذاالأمامإلىالتحكم

وأاليمينإلىالعجلةإدارةأنكما.بالغواصةالصعود

الاتحاهحسبالغواصةاتجاهلتغييرالتوجيهدفةيحركاليسار

.المطلوب

بسرعةالماءتحتتسيرأنالنوويةالغواصةوتستطيع

تحذيراالسونارجهازيصدروبينما.عقدة03علىتزيد

بالقصورالتوجيهنظاميعطي،الطريقفىعوائقأيةضد

وتستطيع.الدقةوجهعلىموقعهاعنمعلوماتالذاتي

الماء.تحتعقدة43بسرعةتسيرأنالغواصاتأسرع

الماءسطحإلىالغواصةتخرج.السطحإلىالخروخ

الموازنالثقلخزاناتمنالماءباخراج:طريقتينبإحدى

تجعلبطريقةالغوصجنيحاتبإمالةأو،المضغوطبالهواء

أعلى.إلىمتجهةالغواصة

الغواصهداخلالحياة

شهور،لعدةدوريةفيالهجوميةالغواصاتتخرج

أما.الرحلةتلكفيمعينةموانئفىتتوقفماوكثيرا

06لمدةدوريتهافتستمرالبالستيةالصواريخغواصات

وفيالماء.تحتالفترةتلككلخلالتبقىوتكاديوما،

سبلشتىالملاحينلدىيتوافرالغواصاتمنالنوعينكلا

هناك،المثالسبيلفعلى.الرحلةأثناءوالترفيهالراحة

الحرارةعلىللمحافظةالضخمةالهواءتكييفوحدات

للتسليةوغرفمكتباتوهناكمرب!مستوىفيوالرطوبة

البحر.أعماقفيالحياةرتابةمنكثيراتيسر

أفرادمنفردكلعلىيجب،الغواصاتمعظموفي

لوبةتسمىساعات4لمدةنوبةفىيعملأنالطاقم

العملالطاقمفرديسلمنوبتهمنالفراغوبعد.الحراسة

تلكوفي.ساعاتثمانيلمدةالعملعنويبتعدآخر،لفرد

ولكنه،السفينةفيالصيانةأعمالببعضيقومقدالفترة

حتىللقراءةأوالراحةمنقسطلنيلكاملةبحريةيتمتع

علىالعملواجباتوتتغير.أخرىمرةالعملإلىيعود

.أياملعدةعطلةكافةالطاقملأفراديهىءنحو

هوائهاإنتاجعلىالقدرةالنوويةالغواصاتتملك

التحليلالمسماةالعمليةطريقفعن.الشربوماءالخاص

وتوفيرالبحرماءمنالأكسجيناستخلاصيتمالكهربافي

خاصةكيميائيةمصفياتوتعمل.للطاقماللازمالهواء

وهناك.الغواصةداخلالضارةالعناصرمنالهواءتنقيةعلى

منالطاقملوقايةالنوويالمفاعلتغلفرصاصيةصفائح

البحرماءمنالنقىالشربماءويقطر.الإشعاعخطر

خاصة.باللات

رحلتها،منالانتهاءبعدالميناء،إشالغواصةتعود

.المؤنمنبمزيدوتزوداللازمةالصيانةعليهاتجرىوهناك

أيضا.طواقمهافتستبدلالبالستيةالصواريخغواصةأما

يحل،طاقمانالعادةفيالبالستيةالصواريخولغواصة

يخرجثمومن،نوبتهيكملأنبعدالاخرمحلأحدهما

إلىالعائدونأما.أخرىمهمةفىبالغواصةالجديدالطاقم

منمزيدأفيهايتلقونعطلةفيفيذهبونالشاطىء

نوبتهم،الهجوميةالغواصةطاقميك!لأنوبعد.التدريب

محلية.عملياتعلىتقتصرأوشهورلعدةالغوأصةتربض

تاريخيةنبذة

دلعملصالحةغواصةأولكانت.البدائيةالغواصات

وقدالماء.منهاينفذلابجلودمغطىخشبياتجديفمركب

يدعىهولنديعالموهو،الغواصة!ذهصابتمكن
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بمروحةتداركالتالسلحفاةاسمعليهاأطلقالصنعقديمةغواصة

مأ776لسةودياحد.وشحصويمتمغلهايدويا،يحركعموددات

حر!ية.سفيمةعلىالتارتمليعرفهحومبأولاحسلحماةاقامت

فيمرةالأولاكتشافهعرضمن،دريبيلفانكورنيلياس

شىأ!تاباأغرنافيو.أم062عامحواليإنجلترا

أحسفناتلكأنغير،التحتمائيةالسفنمنعدداالمصممون

الأمريكيةالثورةاندلاعحتىتذكربفائدةتعدلم

لبال!إقام،الحربتلكوفيأم(.783-)1775

لرجلغواصةوهي،السلحفاةبتصميمبوشنلديفيد

عاموفي.يدويبرفاصتدارد!بمروحةتسيرواحد،

حربيةسفينةإغراقمحاولةفيالسلحفاةأخفقتأم776

هجومأولالمهمةهذهوكانت.نيويوركخليجفيبريطانية

غواصة.بهقامتمعروف

روبرتالأمري!يالمكتشف!بنى،أم008عاموفي

بالنحالم!،مغطهاةعواصةوهي،نوتيلوسأخواصةافولق

نوتيلوسغواصتهبيعفوأ!قحاولوقد.م.46طولها

تبديالمالدولت!تكلتاأنغيرلبريطانيا،ثمومنلفرنسا

فيممفنعدةإعراقفينجاحهابرغمبالغواصةاهتماما

التجريبية.عروضها

أم(،865-1186)الأمريكيةالأهليةالحربوفي

تحتمائيةسفينةأوأ!هنلىأجةالكونفدراالغواصةأصبحت

شحنةتحملهنليوكانت.الحربأثناءسفينةتغرق

عاموفيمقدمها.علىطويلةبصاريةملحقةمتفجرة

الاتحادسفينةقصف!منهنليتمكنتأم،864

كاروليناشاطىءقبالةتشارلستونخليجفيهوساتونيك

تبعتأنهاإلا،هوساتونيكأغرقتهنليأنوجمع.الجنوبية

.القاعإلىضحيتها

بمحركتسيركانتهولاندالأولىالأمريكيةالبحريةغوامة

المولدالأيرلنديالمحترعدشمهاوقد.اححمرلائيةااسطاريا!زاالحاروأبء!

.م1868عامهولالدحولى

جونالأمري!ضالمكتشفدفعام898اعا:فى

تعملوكانتالبحر،إلىام6اصوأ!اغواصةهولاسد

الماءتحتوتسير،كهربائيةولطارياتأ،يئجازبمحرك

هذهالأمريكيةالبحريةاشترتوقدعقد.6بسرعة

يواسمتحتالأولىغواصتهالت!صنأم009عامالغواصة

مكتشفوهو،ليك!عايمونقامكماهولاند.إلرإلر

أهمأنغير،الغواصاتمنعددبتصميمآخر،أمري!ص

.أم209عامفيالغواصةبريسكوباكتشافهوأ!هإنجاز

ساعدتمكبرةعدساتليكبريسكوباستخدموقد

أيضاليكوبمى.البعيدةال!هدافرؤيةعلىالغواصة

فىبيسرالسيرعلىلمساعدتهاعجلاتذاتغواصات

المحيط.عمة

أولإنزالمنبريطانياتم!صنت،ام809عام:دي

محركاتوكانت.البحرعرضفيبالديزلتعملغواصة

أنهاكما،العملفيتكلفةوأقلعزما،أقوىالغواصةتلك

أبحرةتنتجهاالتيتلكمنخطورةأقلأبخرةتنتجكانت

الغواصاتكلاممتخدمتوقد.البترولمحركات

العشرين.القرنخمسينياتحتىالديزلمحركات

خلالألمانيابرهنت.والثانيةالأولىالعالميةالحرب

فاعليةعلىأم(189-191)4الأولىاالعالميةالحر!

،أم419عامففي.رهيبةحربيةسفينةبوصفهاأكواصةا

ساعةخلاللريطانيةطراداتثلاثةالألمانيةالغواصةأغرقت

أطلقالتيالألمانيةالغواصاتوحاصرتفقط،واحدة

بوت-يوالقواربأوبحريةالتحتالقواربعليها
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نقلوسفنالتجاريةبالسفنفادحةخسائروأحدثتإنجلترا

تشكلبوت-يوالقواربأصبحتوهكذا،الركاب

علىمحدودةغيرلحربشنهاخلالمنالبحارفيرعبا

.الحلفاءسفن

السفينةألمانيةغواصةضربتأم،519ماووفى

عنأسفركاوأغرقتها،بالطوربيداتلوسيتانياالبريطانية

وخلال.الهجومهذافىتقريباراكباو002مصرع

المتحدةالولاياتفيالشعيالغضبتصاعدالتافيالعام

للسفنبوت-يوالقواربالألمانيةالغواصاتإغراقنتيجة

أسهمتوقد.الأخرىتلوالواحدةالأمريكيةالتجارية

المتحدةالولاياتدخولفيالألمانيةالغواصاتهجمات

.ام719عامأبريلفيالحلفاءجانبإلىالحرب

الثانيةالعالميةالحربخلالالألمانيةالغواصاتأغرقت

وكانت،تجاريةسفينةألف(أم1-459)939

مجموعاتفيالسفنلاصطادتخرجبوتيوالقوارب

وقد.غواصة04منتتكونالذئابقطعانعليهاأطلق

الألمانية.الغواصاتخومنصعفنهملحمايةالحلفاءكافح

كبيرةقوافلفىتسيرللحلفاءالتجاريةالسفنفكانت

.الأخرىالحربيةوالسفن،المدمراتحمايةتحت)أساطيل(

موا!احضشاففيالسوناروجهازالرادارتطوروساعد

،الهادئالمحيطفيخطرهامنوالحدالألمانيةالغوأصات

يزيدماإغراقمنالأمريكيةالبحريةغواصاتتمكنتكما

الحربيةالسفنمنوكثيرالتجاريةالسفننصفعلى

اليابانية.

البحريةأدخلت،أم549عامفي.الوويةالغواصات

بالقدرةتعملغواصةأولالفعليةخدمتهافيالأمريكية

!صيةرحلةأولوفى.نوتيلوساسمعليهاواطلق،النووية

السابقةالقياسيةالأرقامكلالغواصةتلكحطمتلها،

عاموفيتحملها.ودرجة،المياهتحتالغواصاتسيرلسرعة

تبحرغواصةأولنوتيلوسالغواصةأصبحت،أم589

كانتأم069عاموفي.الشماليالقطبثلوجتحت

العالمحولتسافرغواصةأولتريتونالامريكيةالغواصة

.المياهتحت

منالستينياتأوائلفىالأمريكيةالبحريةطورت

الصواريخلإطلاقحدشةغواصاتأولالعشرينالقرن

صاروخا61تحملمنهاغواصةكلوكان!،البالستية

خلفنوويةأسلحةوتحمل،بولاريسصعواريخمن

بولاريسلصواريخالأولالطرازبإمكانوكان.الشراع

وقد.كمأ،039بعدإلىتصلأهدافاتضربأن

إلىإصابتهاليزدادبعدفيماالصواريخهذهطورت

كم.005.4

للبحريةالفعليةالخدمةفىنوويةغواصةأولدخلت

دريدإسإمإتشالغواصةوهي،أم639فىالبريطانية

مإإتشالغواصةوهومنهاتطوراالأكثرالطرازأما.نوت

،نوويبولاريسصاروخأولحملتالتىرزوليوشن،إس

.ام679عامفيالخدمةدخلتفقد

جيلأولالمتحدةالولاياتصنعت،أم819عاموفي

وأقوىأكبرالغواصاتتلكوتعتبرأوهايو.الغواصاتمن

حيث،الانحتيالمتحدةالولاياتبنتهاالتيالغواصات

ترايدنت،صواريخمن42وتحملطولأمترا017تبلغ

نأويمكن.كم6و004حواليمنهاصاروخكلمدىيبين

كلتوجيهيمكنمستقلةنوويةرؤوسعدةعلىيحتوي

البريطانيةالحكومةوتخطط.منفصلهدفإلىمنها

فيبولاريسصواريخمحلترايدنتصواريخلإحلال

العشرين.القرنمنالتسعينات

ألاتحادح!انام199عامفىتفككهوقبل

البالستيةالصواريخغواصاتأكبريمتلكالسوفييتي

أهدافاتضربالغواصاتتلكصواريخوكانتحجما.

الألمانيةالغواصات

يوالقواربالمسماة

آلافأعرقت.بوت

أثشاءالتحاريةالسفن

الثانيةالعالميةالحرب

(أم459)9391

فيتظصالتىوالواصة

الولاياتأسرتهاالصورة

.الحربحلالالمتحدة



الأعماقغواصة132

ألاتدوامتلك.كم)00.8إلىلصم!بعدعلى

يزيدأضوويةاالغواصاتمنأسطولأأيضاالسوفييتي

المتحدةالولاياتوتلتها،أخرىدولةأيعلىعددها

الغواصاتتمتلكالتيالأخرىالدولومن.الأمريكية

وبريطانيا.وفرنساالصينالنووية

العالمافىبحريةأوللبريطانياالملكيةالبحريةوكانت

استخدمتهاعندماالقتالفيالنوويةالغواصاتتستخدم

فوكلاندجزرحولالأرجنتينوابريطانيابينالصراعأثناء

.أم829عام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأعماثاعواصةبالريسكو

الاءتحتأ!وصراالأولىالعالميةالحرب

الموجهةالقديفةالثاليةالعالميةالحر!

فيليبحونهولالد،حورجهابمانريكوفر،

مراففيتستخدمللغطسسفينةالأعكما!عئهواصة

عشرةعمقإلىالغوصوبمقدورهاالبحار،أعماق

وتت!صنللبحر.العميقةالأجزاءلامشكشافكيلومترات

بدنإلىمثبتالفولاذ،منكرويجسممنالسفينة

والمعداتأصسفينةاطاق!الكرويالجسمويحمىكبير.

ويحتويالبحر.قاعفىللمياهالعاليالضغطمنالعلمية

أحصدر.لبالبتررمليئةعديدةمقصوراتعلىالبدن

تعويمعلىيعملفإنهالماء،منوزئاأخفالبترول

بيكارداوجعستالأعماقغواصةصمموقد.السفينة

عاممرةلأولتجربتهاوتمتأم(629-)1884

تستخدمالتيوحدهاهيالفرنسيةوالبحرية.أم489

.اليوماللأعماقغواصة

نفسهابالطريقةالماءتحقالأعماقغواصةتعمل

أثقلالكرويوالجسمالهواء.فيالبالونبهايعملالتي

غواصةولجعل.منهوزناأخفالبدنبينماالماءمن

البتروللبعضيسمإلغاط!م!أسفلإلىتغوصالأعماق

تتسربالبحرمياهبعضيتركأو،الخارجإلىبالتسرب

غواصةأممروياالجسموزنيسحبوبذلك.البدنإلى

الغاطسيخففأعلىإلىوللصعود.أسفلإلىالأعماق

الموازنةالأثقالبعضمنالتخلصطريقعنالغواصة

الأعماقولغواصة.البدنبهيكلخاصةأقساممن

تعملبمحركاتتدارانصغيرتاندفعمروحتا

أفقيا.لتحريكهابالبطاريات

البحرية،الأحياء،الجغرافيةالكشوفأيضا:ان!

علم.

الغواصة.انظر:.الذريةالغواصة

العصربحريات)موددالبحريةانظر:.الئوويئالغواصة

(،النوويالعصرليالحرلية)السفنالحربيةالسفينةبمالمووي(

.(الووية)العواصا!ص!لغواا

)الغواصاتالغواعةانظر:.الهجوميةالغواصة

الهحومية(.

ماريانا،جزرمجموعةفىتقعأمصيكيةأرض!كوام

المحيطفىحيويةأمريكيةوجويةبحريةقاعدةاتخذت

ومساحتها،نسمة000331س!صانهاعدد.ا!ادئا

أجانا.وعاصمتها،2ك!ا145

،غوامساحلقبالةمرجانيةحواجزتوجد.والمناخالسطح

وتمت.الجزيرةمنالشماليالجزءعلىجيريةهضبةوترتفع

.والمطاراتالمزارعلإنشاءالشمالفيأخاباتامنالعديدإزالة

الأصل.بركانيةجبليةسلسلةالجزيرةمنالجنويالنصفوجمما

الساحل.فيوتصبالجبالفيالأنهارمنالعديدوتنبع

الحربمتنزهويوجدوآخر.حينبينالجزيرةالزلازلوتضرب

لذكرىتخليداأقيمالذي-الوطنيالتاريخيالباسفيكيفي

الحربخلالالهادئالمحيطفيقاتلواينأطاالأمري!جيراالجنود

.غوامفيأم(49ء-أ)939أضانيةاالعالية

غوام

العاصمة!

أخرىمدن.

طريق-

معروفةارتدأعاتهـ

!حو!!بموركل!صصام

لمخم!اسيا!ىلا

!بهح!يمبمص-

لسبرشسلمماع

شرقا14445حطالطولى145

شمالالحويةر!بحينشمئمللقواثلاتيرأس ،اءا

الفلبينبحرسلأ-!!

فدنيجايان/صعجولم

زر-الم!-اماجم!كيجالمج!أعاتارأس

ششاملتععاكثو،ليئو.

جريرةشبه؟.-3!

اوروتى-الىالر!مت!ر!-و؟ص.

التاردحيإلولمطد!فئ

في-أجاتساكلاريتاة؟

!يئملمبمرنعحا!حزالالوفو!له

3ن!مآ4أ،9)إ؟خحلمدئلياالمحيطا

راب!/خ!3فيريزوإظليالشص

كوكوسسجريرة

كم03



133غوام

تقعغوامعاصمةأجانا

علىأجاناخليجفي

للجريرة،الغربيالساحل

استوائيةنباتاتتممو

أجاسامنبالقربكثيفة

أنحاءبقيةمعظموتغ!ي

.عوام

متوسطويتراوح،السنةمعظمدافئغواموطقس

كثيراالأعاصيرأنبيد،م32و02بينالحرارةدرجات

سم023الأمطارهطولمتوسطويبلغ.الجزيرةتجتاحما

إلىمايومنالأمطارهطولموسمويستمر.العامفى

نوفمبر.

الجزرسكانالشامورو،منالغواميينمعظم.السكان

وأسبانية.وفلبينيةميكرونيزيةلأصولأساشاينتمونالذين

وفرنسيينوإيطا!نأمريكيينمستوطنينمنأخرونوينحدر

عسكريونجنودغوامسكانوسدس.ويابانيينوبريطانيين

الإنجليزية،هيلغوامالرسميةواللغة.عوائلهممعأمريكيون

والرومانيةالشامورو.لغةيتحدثونالناسمعظمولكن

.السكانمعظميعتنقهاالتيالديانةهيالكاثوليكية

؟الجزيرةفيالوحيدةالجامعةهيمانجيلاوفىغواموجامعة

تامونينج.مدنهاوأكبر

الجيشعلىألعساساغوأماقتصاديرتكزالاقتصاد.

بقاعدةالأمريكيالجيشويحتفظ.والسياحةالأمريكي

علىالأخرىالبحريةالمنشآتمنوالعديدالبحريةأجانا

الوظائفمنالعديدالعسكريةالمنشاتوتوفر.الجزيرة

اليابانيين،منومعظمهم،السياحآلادتويزور.للغواميين

اقتصادياننشاطانالعسمكوصيدوالزراعة.عامكلغوام

الحلوةوالبطاطاالهندجوزالفلاحونويزرع.صغيران

.الجزيرةأسماكأهموالتونة(.جذري)خضاروالقلقاس

آبرا.هوالرئيسيغواموميناء

أولالشاموروشعبكان.الحكمونظامتاريخيةنبذة

الحاديالقرنخلالآسيامنوفدواوربما،غوامسكنمن

بالمصتوطنينالشامورواختلطالميلاد.قبلوالعشرين

منينحدرونالذينالسكانزالوما.بالجزيرةالاخرين

بالشامورو.يسمونالناسهؤلاءأصلاب

بعثةأولماجلانفرديناندالبرتغاليالمستكشفقاد

.ام152عامفىهناكفريقهووصللغوام،أوروبية

،أم561عامأسبانيةملكيةغواممنأسبانياوجعلت

الحربانتهاءعقبالمتحدةللولاياتعنهاوتنازلت

تحتوضعتثمومن،أم898عامفيالزمريكيةالأسبانية

فى8غواماليابانوهاجمت.الإمريكيةالبحريةإدارة

نفسه.الشهرمنالعاشرفيواحتلتهاأم419ديسمبر

مأ449يوليو12فيغوامفيالأمريكيةالقواتونزلت

بمناخغوامتتمتع.الشامحةالنخيلأشجارتتخللهاغوامشواطئ

ويفد.المحيطمنعليهاتهبالجوتبردالتيالسسماتأنإلامداري

لأشعةوالاستمتاعوالإبحارللسياحةعوامإلىالسياحمنكثير

الشمص.
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أغسصرمنالعاشرحتىتماماتسترحإلجزيرةلمولكمها

الا!عتراتيجيةالجويةأغيادةاأنشأت،أم9ء4عاموفيم44

منواتخذت،الجويةأندرسنقاعدةالأمريكيالجولسلاح

عاموفي.الهادئالمحيطمنطقةفيلقيادتهامقراغوام

وقت!!9غواممبافيمن%09حواشإعصاردمر،أم629

منذالجديدةالمبانيمنالعديدتشييدتمولكن.أشخاص

الوقت.ذلك

شىأراضيهام!جزءغوامأنالمتحددالولاياتوأعلنت

عليهاصالإشراثدقلتو،أم015أغسطصمنالأول

أصن!!مواس!صانهارأصإت،أسداحليةاوزارةإلىالبحرية

منتشريعيةهيئةكوامفيأضاخموناوينتحب.أمريكيين

أرلغكلمرة،لهونائبا!ماحاوينتخبونواحد،مجلس

هوالأمريكياالرئيسكانام079عاموقبل.مشوات

،أم729عاممسذول!ش.غوامحكامتعيينيتولىأرزيا

الأمريكي.االنوابلمجلسوفدانتخابفيغوامسكانبدأ

النوابلمجلعرأضابعةااللجانفيأضصويتاللنوابويحق

ذاته.المجلسفيليعرولكن

الداريةالمناصوأتكطيعيشطريدطائرالغوان

بينما،أطيهوخشاصغيرأخواناطيوروبعض.الأمريكية

يمتزجمخضرأ!عودريشولهكالإوز،كبجرالآخربعضها

أنواعهاولمعظما.طويلةذيولالطيورولهذه،والبنيبالأبيض

التشاشالاكايسمىمنهانوعويوجد.اشأسعلىقشور

وهي،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتتكساسفييعيش

شمالأ.إليهايصلماأقصى

كم15بعدعلىكوباجنوبيفيمدينةعوائتائامو

لقاعدةموقعوهيغوانتانامو.خليجساح!!منالداخلإلى

نسمة.504671سكانهاعدد.أمريكيةبحرية

تصنيعراسم!-أست!صيررئيسىمركزوغوانتانامو

حوبا.جنوبيمنالمستوردةوالدرةوالبنالكاكاو

غوانتاناموخليجبتأجيركوباقامتأم،309عاموفي

.العامفيأمريكيدولار000.2مقاب!!المتحدةللولايات

الحقالمتحدةالولاياتتمنحمعاهدةعلىأسدولتاناووقعت

الاتفاقيةهذهتجديدوتم.الخليجفيبحريةقاعدةإنشاءفي

وأمتبادلباتفاقإلاإلغاؤهايمكنولا.أم349عامفي

مأ629عاموفي.واختياراطواعيةمنهاأمريكابانسحاب

المتحدةالولاياتكاستروفيدلأعوبياالزعيماتهم

عنبالتخليالمتحدةالولاياتوطالب،أراضيهفيبالتدخل

رفضكنيديجونالرئيسأنغيرفورا.البحريةالقاعدة

.القاعدةلحماية)المارينز(البحريةمشاةقواتوأرسلذلك

الشيكاتصرفلكامشرويتسنأ3الوقتذلكومنذ

قيمةلعسدادالمتحدةالولاياتأرسلتهاالتيالسنوية

فيالأمريكيالوجودتعتبركوباومازالتالإيجار.

شرعي.عيرغوانتانامو

ومركز،الصينجنوبيفيمدينةأح-عكوافعزهاو

وأحدصناعيمركزأنهاكما،أحالميةاللتجارةرئيسي

000/022/3نهاسكادعد.ئيسجةشالص!!انئموا

)مدينةيانغتشنغغوانغزهاوأ!هحينيوناويسمي.نسمة

بالممموشعبها،كانتونباسماالأجانبايعرفثارالماعز(.

)نهرتشوجيانغنهردلتارأسفيالدينةوتقع.أحانتوني!تا

وبحركونجهونجغربيشمالكماأ02بعدعلىأطؤأ!(،أ

الجنوجمط.الص!ت

غوانغدونغ،إقليمعاصمةوهيغوانغزهاوومدينة

منالعديدولعيشتقدما.الصينمدنأحضرمنوواحدة

المسب!الإسمنتمنمبانفيسكنيةشققفيس!!انها

مأ069عاموحتى.طوابقأربعةإلىثلاثةبينماتضما

علىراسيةقواربفييعيشونال!ظنتونيينمرأ،لاف1كان

هؤلاءالحكومةنقلتالوقتذلكمنذر.تشوحيانغ-ر

س!صية.شقة!إلىأ!ناسا

العامةالمتنزهاتمنوالعديدرياضياملعمااطديمةتضم

الوطنيةالمبانيمنالعديدإلىبالإضافةأهتاحرو،15

وفي.التدريبيالفلاحينحرحصةمعهدبينهامن،التذ!طرية

اروبزعيمتوجتسيماوقامام269وأم259عامي

فيالشيوعيةالأفكارالحزبعمالبتلقينالصينيالشيوعي

ذكرىتخلدمقبرةوهواخر،نصبوهناكالمعهد.

قادهاالتىغوانغزهاوانتفاضةفيماتواالذينالأشخاص

أخفقالعامذلكففي.أم279عامفيالشيوعيون

المدينة.حكومةعلىالاستيلاءمحاولتهمفيالشيوعيون

جينانجامعتيغوانغزهاوفيالجامعاتوتشما!

.نحشانتشور

على-أساسا-غوانغزهاواقتصعاديرت!صالاقتصاد.

أربعةروافدتربطإذمثاليتجاريمركزوالمديخة.أخجارةا

بين-والغربوالشرقوالشمالتشوجياب!هي-أنهار

ذاتي.بحكميتمتعالذيغوانكسيوإقليمغوانغزهاو

المياهميناءيقعمباشرةغوانغزهاومنأصت!رقاوإلى

السفنيخدمالذيوامبوا(أيفهحا)يسمىهوانغبوالعميقة

بهونجغوانغزهاوحديديخطويربط.للمحيطالمتجهة

كم059بعدعلىأ!شاعياووهانمركزإلىويمتد،كونج

غوانغزهاو.لثممالي

فيالصينفيأجنبىتجاريمعرضأكبريقام

يسمىالذيالحدثهذاويعقد.عامكلمرت!تغوانغزهاو
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وسطولقعالبلاد.مددأحدثوم!رئيسيصينيمياءغوانغزهاو

وعوانغزهاو.تشوحيانغنهربمحاداة،موضئأعلاههوكما،المدية

.الأحرىالدولمعوالتحارةللصناعةمهمصييمركز

وخريف،ربيعكلشعهرلمدةالتصديرمملعمعرض

الأجانب.التجارالافويجذب

الورقغوانغزهاوفيتصنعالتيالمنتجاتبينومن

وتكريرالسفنوصناعة.والمنسوجاتالخياطةوآلات

المدينة.فيمهمتانصناعتانالسكر

للمصنوعاتمركزابعيدوقتمنذغوانغزهاوظلت

منطيبةسمعةالمدينةفيالحرفيونواكتسب،اليدوية

المطليةالخشبيةوالمصنوعاتواليشبالعاجنحتخلال

الصينى.الخزفوصناعاتاللكبطلاء

ئاريخيةنبذة

إلىينتميالذيالصينإمبراطورهوانغديشيأصس!

..مق412عامحواليفيكوانغزهاوالصينيةكينأسرة

م.ق27حواليمنالرومانيةالإمبراطوريةعهدوإبان

طلباغوانغزهاوالرومانالتجارقصدم476عاموحتى

.والشايوالتوابلللحرير

السابعالقرنخلالالمدينةوالفرسالعربالتجارزار

مرةلأولغوانغزهاوإلىالبرتغاليونالتجاروتوجه.الميلادي

هيمنعشرالتاسعالقرنأوائلوفي.أم615عامفي

والبرتغاليونوالفرنسيونوالهولنديونالبريطانيونالتجار

عامومن.والغربغوانغزهاوبينالتجارةمعظمعلى

الميناءغوانغزهاوكانتأم842عاموحتىأم975

الخارجية.التجارةأمامالمفتوحالوحيدالصيني

مدينةأبناءمنأم119ثورةزعماءمنوكثير

الجمهوريةتأسيسإلىالثورةهذهأدتوقدغوانغزهاو.

ياتصنالقادةهؤلاءبنومن.أم219عامفيالصينية

،العامذلكفيالوطنيالحزبتكوينفىساهمالذيصن

فىقيادتهمقرالحزبوأسس.لهزعيمأولوأصبح

واحتل.أم629عامإلىام719عاممنغوانغزهاو

الحربنهايةحتىأم389عاممنغوانغزهاواليابانيون

نقلأم949عاموفى.ام49ءعامفيالتانيةالعالمية

منتصفمنذالوطنيالحزبزعيمشيك،كايتشيانج

إلىنانجينجمنحكومته،القرنهذامنالعشرينيات

فيالصينعلىالصينيونالشيوعيونوهيمنغوانغزهاو.

الوطنيونالصينيونوهرب،أم949عامفيلاحقوقت

.تايوانإلىغوانغزهاومن

الميناءوهيأل!كوادور،فيمدينةأكبرعكواياكيل

نسمة.ا)344)991سكانهاعدد.الرئيسىالبحري

تقريباكم65بعدعلىغواياسنهرعلىغواياكيلوتقع

ميناءإلىالمحيطاتسفنوتصل.الهادئالمحيطمن

وقناةغواياكيلخليجطريقعنالمياهالعميقغواياكيل

كم.58نحوطولهايبلغالتيللسفنسالادوإستيرو

لكن،أم538عامفيغواياكيلالأممبانيونأنشأ

القرنخلإلعديدةمراتالمدينةبنهبقامواالقراصنة

مزدحم،تجاريمركزالآنوهي.الميلاديعشرالسالغ

ومصنعللدقيقوأرئمطاحنمصئللإسمنتوبها

للسفنصغيرةوأحواضامناشيربهاأنكماللحديد،

للنسيج.ومصانع

!بئفا!خوايول!برة.بة،الغوالول

وأالغربيةالجنوبيةتكساسصحراءموطنها،للمطاط

ارتفاعإلىالغوايولنبتةتنمو.المكسيكوممطشمال

شبيهةفضيةأوراقولفروعها.سم!و.03بينيتفاوت

مجموعاتفيبيضاءصغيرةأزهارولها.الرمحبرأس

ألعابايمارسونالأزتكهنودكانوقد.الجذوععلى

كانواأنهمكما،الغوايولمنالمصنوعةالمطاطبكرات

وفي.المطاطعلىليحصلواالغوايولقلفيجففون

أصبحتعشر،التاسعالقرنوتسعينياتثمانينيات

إنهاإذبالغوايولمهتمةوالصناعيةالتجاريةالأعمال

منكثيركانأم،019عاموبحلول.للمطاطمصدر

منالمطاطينتجوألمانياالمتحدةالولاياتفيالمصانع

صناعةاتجهتوجيز،بوقتذلكوبعد.البريالغوايول

لاستخراجالاستوائيةهيفيامطاطشجرإلىكليةالمطاط

منها.الطيعيالمطاط
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الحريريةالطباعةشاشة

يستخدمتقليديأسلوب

فيللسميحمصنعفي

أبادأحمدمنطقة

منطقةوتعد.بغوحارات

أكبرمنأبادأحمد

الهند.فيالصناعةمراكز

المنسوحاتصناعةوتعتبر

الرئيسيةالصساعةالقطنية

البلاد.فى

لو،!)حوانزجوائز،نوبل:انطر.أتشارلز،عوبات

أم(.209،للسلام

حدودمعأ!نداغربىشمالفيتقعولايةراتعكوب

وعددص!420691،2مساحتهاوتبلغ،باكستان

مديمةوعاصمتها.نسمة471،14؟.6.سكانها

الرئيسىالأقتصاديأضشا!أاهىوالزراعةغانديناجار.

وصناعةوالتعدينالنسيجصناعةبجانب،للسكان

يعينهحاكماالمديسةويرأس،الكهربائيةوالأدواتالإسمنت

الولاية.مجلعم!أعضاءويساعدهالرئيس

عازف.م(6891-9091)بدي،مانغود

لعهدرمزاصارموسيقيةفرقةوقائدأمريكيكلارينيت

منالثلاثينياتمنتصففيالجازموسيقىفيالسوينغ

اشتهرللجازمومميقيأولكانكما.العشرينالقرن

الروادمنوكان.السيمفونيةالأوركسترامعالمنفردبالعزف

فىالفضللهاح!انمختلطةمومميقيةمجموعاتتقديمفي

وعازفينهامبتونوأصيونيلولسونبتديالجمهورتعريف

ويعتبر.الفرديةالشهرةنحوطريقهمشقوااخرينسود

يكونمنفردجازعازفأولغودمانديفيدبنجامين

أم(.9ء)6غودمانبنيقصةهوكامللفيلمموضوعا

وبورماالهندشييعيشبريحيوانالغورثورتور.الغور،

ونصفمتربينالغورارتفاعيتراوحالملايو.جزيرةوشبه

شمعرويتميز.كجم!..مناكترويزنالكتفينعندومترين

والأنثىالذكرمنول!!.الغامهتالبنيواللونبالقصرالغور

ويعيم!.ومدببينضخمينيصبحان،منحنيانطويلانقرنان

ماوغالبا.الصخريةالتلالمناطقوبخاصة،الغاباتفيالغور

عشر.اثنيإلىأفرادهعدديصلقطيعفيالحيوالىهدائوجد

الجائرالإنساناصطيادبسببغامضامستقبلاأخوراويواحه

موطنه.غاباتمنكبيرةمساحاتهـتدميره

فييوجدخطرثعبانالغوردرأفعى.ألمحعىالغوردر،

شرقىبثعبانقريبةصلةولهاووسطها،أسترالياشماكط

وقد،البنيةالغربيةالأفعىاسمأيضاعليهاويطلق.أسترالى

واضحةقشديةخطوطمعبنياأوفاتحابنيالونهاي!صن

النيوروتوكسينمادةالسميةالغوردرغددوتحملوصفراء.

هذهلدغةتكونفقدولهذا(،الأعصاب)سمالقوي

قاتلة.اللأفعى

والزواحفالصغيرةالثديياتالغوردرأفعىتصطاد

الزراعيةوالمناطقالأحراشفيوتعي!النهار،فيالأخرى

.المدنوكذلكوالصحاري

اضطراباتحدثت.تاضطراب!كوردون،

البريطانيالبرلمانإصدأرنتيجةام(078)غوردون

.أم778لعامالكاثوليكبتحريرالخاصالقانون

الرومانعلىالمفروضةالقانونيةالقيودبعضرفعتوبموجبه

،غوردونجورجاللوردكان.دينهمبسببالكاثوليك

الكنيسةيهددالقانونبأنيعتقد،متعصسببروتستانتيوهو

أخرىمجموعةإليهانضمتوقد.عليهفاعترض،القائمة

معارضوذلكفيبماالختلفةالتظلماتأصحابمنكبيرة

يرغبونالذينوأولئك،الشاميةالذرةأسعارفيالارتفاع

مجموعةفسارت.الضغطجماعاتعلىالقضاءفى
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بلندنوستمنسترفي،العموممجلسإلىالعواممنكبيرة

الرومانومنازلكناشبحرقوقاموا،أم078يونيوفي

سرأحوأطلقوا،نيوجيتسجنهاجمواكما،الكاثوليك

مدينةعلىوسيطرواإنجلترا،بنككسروحاولوا،المساجين

.أيامستةلمدةلندن

.(م5881-81)33جورجرلزتشا،غوردون

وكذلك،الصينىبغوردونيعرفكانبريطانيجندي

فيولدومصر.الصينمنكلفيلخدمتهباشابغوردون

العسكريةالأكاديميةفىتعليمهوتلقىبلندنولوش

(ام856-)1853القرمحربفيشارك.الملكية

بكين،احتلالفيساعد.أم086عامالصينيةوالحملة

هزمواالذينللصينيينقائدابوصفهانتصاراتحققكما

.شنغهاييهددونكانواعندماالتيبتثوار

غوردونبتعيينمصرخديويقامأم873عاموفى

علىعاماحاكماعينثم،السودانجنوبعلىحاكما

ثم،أم088إلىأم877عاممنالفترةفيالسودان

وبعدإنجلترا.فيذلكتلتالتيالأربعالسنواتقضى

قواتلمساعدةالسودانإلىالبريطانيةالحكومةأرسلتهذلك

الخرطومفدابكن.هناكالمهديةالثورةلمواجهةالخديوي

وحوصرت.المهديأحمدمحمدالمسلمالقائدقواتضد

يومينقبلغوردونقتلثميوفا،731لمدةالخرطوممدينة

المهديقواتوحررت،بريطانيةإغاثةحملةوصولمن

تاريخ.،لسودانانظر:ا.الخرطوم

-5511هـ،216-055)ولةاللى،الغورية

فيالغوربلادفيقامتالغوريةالدولةام(.512

مستقلةدولةالغورأقام.وغزنةهراةبين،الحاليةأفغانستان

غزاهملها.عاصمةفيروزكوهمنتتخذالمنطقةهذهفي

هـ،104سنةسبكتكينمحمودالغزنويالسلطان

فيالحكمعلىاللإبقاءمعاللإلمملام،فيوأدخلهبمام،010

الغزنوية،السيادةظلفيأمرائهمشانوعلا.أيديهم

غزنة.عنللاستقلالالفرصيتحينونأخذواولكنهم

الحسينبنمحمدأميرهميدعلىالأولىالمحاولةوكانت

السلاجقة،خطربدفعالغزنويينانشغالفرصةانتهزالذي

هـ،435سنةعليهاالاستيلاءبغيةغزنةإلىفسار

محاولتهأحبطشاهبهرامالغزنويالسلطانلكنام،481

وراءفتكتلوا،سلطانهمقتلالغورامحتنكر.وقتلهوهزمه

الانتقاممنوتمكنواالحسينابنسوريالجديدأميرهم

غزنة.علىوالاستيلاء

تمكنقواتوحشد،الغزنويةالهندإلىشاهبهراملجأ

خلفهوتمكن.الحسينبنسوريوقتلغزنةاستردادمنبها

غزنةعلىالاستيلاءمنالحسينبنالحسينالدينعلاء

وعندما،الثانيةللمرةب!اممنهواستردها،الثانيةللمرة

خسرولهمتركهاالثالثةللمرةعليهاالاستيلاءالغورحاول

غزنةالغورفدخلبلاهور.واستقر،وخليفتهبهرامبنشاه

.م5511هـ،055سنة

إلىوتطلعالدينعلاءأميرهاعهدفيالغوردولةقويت

بلخ.إليهوضموخربها،خراسانإلىفسار،دولتهرقعةتوسيع

وبلخ.خراسانمنوأخرجوهوهزموهللسلاجقةوتصدى

هـ،556عامالدينعلاءوفاةبعدغزنةفيطهـإلغور

الدينغياثمنهموأستردهاعليها،فاستولوا،ام061

علىالعزموعقد.أخيهوابنالدينعلاءخليفةمحمد،

لدولتهيضمنحتىسبكتكينالعلىالتامالقضاء

الهندية.غيرالغزنويينبلدانعلىفامشولىالاستقرار.

الغزنويينممتلكاتعلىالدينشهابأخوهوأستولى

الغزنويالسلطانعلىوقبضلاهور،ودخلنجالهند،

معاقلها.اخرالغزنويةالدولةفقدتوبذلك،شاهخسرو

وتومئالغور.الغوريةبالدولةالعباسيةالخلافةواعترفت

وبوشمنحهراةإليهمفضموا،السلاجقةحسابعلى

.خراسانإقليمفيلهاالمجاورةالبلدانوبعضوبادغيس

وحكمها،والبنجابالسندبلادعلىالغوروالشولى

الدين،غياثالسلطانأخيهعننيابةالغوريالدينشهاب

الهند.بلادفىللتوسعوسعىمركزالاهورواتخذ

من-الهندشماليحكام-الراجبوتيونالأمراءخشي

فيوتمكنواالهند،منلطردهمقواتهمفحشدواالغورخطر

منالغورتمكنولكنالغور،هزيمةمنالأولىالمعركة

الهند،لثمماليعلىمنهموامشولواالتالىالعامفيهزيمتهم

استردادالراجبوتيونوحاول.لملكهمدل!وضموا

بلادمنالمزيدإليهمالغوروضمفشلوا.ولكنهم،ملكهم

وكالنجار،ونهروالهجاولارعلىواستولواالهند،شمالى

واستولواكلها.الهندشماليأراضىعلىسيطرواوبذلك

.البنغالرإقليمبهارإقليمعلى

القرنمعستهلفيالهندبلادفيالغورمتاعببدأت

خرجتالهنديةالولاياتبعضأنوذلك،الهجريالسابع

.إيرانفىبالحروبانشغالهافرصةمنتهزةالغوردولةعلى

الويققطعواالذينالكهكويةثورةالانتفاضاتأبرزومن

السلطانفاضطر،أمرهمواممتفحلولاهور،غزنةبين

نكراء.هزيمةويهزمهمبنفسهإليهميسيرأنإلىالغوري

فيحسنةسيرةالدينوشهابالدينغياثسار

السلطانوفاةبعداضطربتدولتهماأنعلىدولتهما،

عرشعلىالأمراءتنافسفقدمحمد.الدينشهاب

الغورية،الدولةقوىأنهكتحروبوحدثتالسلطة

زوالها.فيوتسببت
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سلادمنهافانتزعواأ!دولةاضعروالخوارزميونانتهز

وساروا،أفغانستانفيالغورممتل!صاتانتزعواتم،خراسان

أصسلماداقت!منوتم!ضوا-أ!وراعاصمة-فيروزكوهإلى

أسديناغياثالسلطاننج!محمودالدينغياثالغوري

عامغزنةعلىهذابعدوا!شولواهـ،506!منةمحمد

اخورية.االدولةمعاقلآخرأ!اوأزا،م121ءهـ،216

بمن!ج!!القويالحيوانهذايمتاز.القردةأكبراوور*

وقدم!!طويلت!توذراع!تعريضوصدر،ضخمين

002نحوأعبيرااشبريالغوريلادكرويزن.قصيرت!!

علىيقروعندمام8.1حواليأإارتفاعهويصل،كجم

ص!أقصرحمير،صجم06حواشفتزنالأنثىأما.رجليه

الذكر.

وأنيابلامعأسودوحهفلها،مخيفةالغوريلاتبدو

ويغص!!.مباشرةالعين!!فوقمرتفععظميوحاجز،كبيرة

أجديناوراحةوالصدرالوجهماعدا-كلهالغوريلاجسما

اخبني.اللونإلىما،أوأسود،شععر-القدم!توأخمص

منوسرخ،رأسهعلىالشعرمرخصلةولذكرالغوريلا

ولذاالظهر،منأصسفلياالجزءعلىأغضياافرماديالشعر

تريدأوالغوريلا،تثاروعندما.الفضيالظهردايدعى

وتدقرجليهاعلىتقفعنها،أخصرفهماالمتطفل!تإخافة

صوتامحدثة،بقوةالأخرىتلوواحدةليديهاصدرهاعلى

.!الص!!بقرعشبيها

تؤذيلاحيثتبدو،كماعدوانيةأجحستوالغوريلا

هددها.أوكثاجمهاإذاإلاالإنسان

أقدامهاتكونبحيثأرلغعلىغالباالغورجلاتمشير

منالعلياالأجزاءترت!صبينما،الأرضاعلىمنبسطة

علىغالباالغوريلاوتقف.اليدينرسغعلىجسمها

هذافىقليلةخطواتسوىتمشيلاوأ!حئاقدميها،

الأشجارتتسلقأحياناأنهاغيرالأرضاعلىتسير5أ!ضصر.ا

.لنامأهتأ!ط-أرأضجلعر

تصدرأنهاإلاالهادئةالحيواناتمرأخوريلااأنابرر

ذكرصوتللفزعإثارةأحضرهامختلفا،!حوتا02حوافي

أنيناالغوريلاصغاروتصدريجأر.عندماالغاض!العوريلا

يدمدمبينما،خافتإذاوتصرخأص!ا،تتأأوتنزعجحينما

راضيا.ي!صنعندماكدوءالذ!ص

حيثالبشر،سوىحقيقيونأعداءأطغوريا،يى

ولذلكغاباتها.ويقطعون،الحيوانحدائقفييحبسولها

قليلةحطواتالمشىتستطئالغوريلا.كجم002اإ-()أعلاهالرحود!ثل-أ!وياالعوريلادحصرلىريصلقد.القردةأنواأضحمالغوريلا

الحسم.ص!الأمامياالحرءعليهمااضسداسديرارسعيتستحدمماا!اعاولكمها.!قطأرجلهالاستحدام
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منكثيرةأماكنفىالوجودنادرةالغوريلاأصبحت

بالخطر.مهددأبقاؤهاوأصبجع،الإفريقيموطنها

الغوريلامنلعسلالاتثلاثتعيع!الغوريلا.موطن

وتعيشالامشواء.خطمنقريباالإفريقيةالمطيرةالغاباتفي

جنوبانيجيريامنالغربيةإفريقياغاباتفيالغربيةالغوريلا

المناطقفيالشرقيةالغوريلاوتعيع!الكونغو.نهرإلى

مرتفعاتالجبالغوريلاتسكنبينمازائير،شرقيالمنخفضة

أوغندا.فيالجبليةوالغاباتبزائير،فيروناوجبالرواندا،

حيثم4؟...إلىتصلارتفاعاتعلىتوجدوهي

.العامطوالالتجمددرجةإلىليلاالحرارةدرجةتنخفض

منهاتحبقلمإذ،بالانقراضمهددةالجبالوغوريلا

الندرةتلكفيوالسبب.البريةالحياةفيفقط045سوى

كثرةإلىإضافة،الطبيعيةبيئتهاحيث،الغاباتتقلصهو

صيدها.

الغاباتفيتتجولحيث،مسالمةحياةالغوريلاتعيمق

وتتألف3.و.غوريليينبنتتراوحمجموعاتفي

منوعددأكثر،أووأنثييناكثر،أوواحدذكرمنالمجموعة

ويتخذالمجموعةالنمومكتملذكرويقودالغوريلا.صغار

واختيارالصباحفيالاستيقاظموعدمثلالقراراتجميع

كما.فيهاالراحةتطلبأوالمجموعةترتادهاالتيالأماكن

الذكورأماالخطر.منالمجموعةبحمايةالذكرذلكيقوم

فيوحيدةوتتجولرفاقهافتترك،المجموعةفيالأخرى

أكثرأوأنثىترتبطعندماجديدةمجموعةوتتكون.الغابة

وحيد.بذكر

تغصقدالتيمنطقتهاحدودفىمجموعةكلتتجول

كثيرةوالغوريلا2.كم4و.خمسةبينتتراوحمساحة

المكانفيواحدةليلةمنأكثرغالباتقضيولا،الحركة

منذاتهاالمنطقةفيعدةمجموعاتتعيشوقد.نفسه

بعضا.بعضهايتجنبلكنها،الغابة

طلوعبعددائماالغوريلايوميبدأ.اليوميةالحياة

بأنواعتتغذىالباكر،الصباحوفى.ساعةبنحوالشمس

الشجر،وقلف،والبراعم،النباتاتأوراقمنمختلفة

التيهىفقطالأسرفيتعيشالتيوالغوريلا.والفواكه

اللحم.تأكل

حتىالصباحمنتصفمنهادئاوقتاالغوريلاتقضي

قسطاالنموالم!صتملةالحيواناتتأخذوبينما.القيلولةوقت

موجزةحقائق

ألتهر.!إلى8من؟الحملفترة

واحد.مولود:المواليدعدد

الييئ.الحبةفيحطدوغيرالأسر،فيعاما05إلىيصلالعمر:

إلريقيا.وغرليووسطلترقي:الوجودأماكن

للغوريلاالعظمىالهيكل

الحا-

الحمجمة

لطلأسماا

ي!ضلاء

!فصل-

لوركا

لساؤ

دوقعظمىبروزالغوريلارأسفى

القمةيسمىالجمجمةقمة

الحاجبحرفويقرالسهمية.

العين.فوق

ذإ،يدهتشبهالغوريلاقدم

علىيساعدإبهامعلىتحتوي

الألتمجار.تسلق

فروععلىتتأرجحأووتتصارعالصغار،تلعب،الراحةمن

مرةالأكلفيالغوريلاتبدأالراحةفترةوبعدالأشجار.

.أخرى

أماكنالغوريلاتبني،ليلةكلمنالظلامحلولوقبل

وثنيبتكسيروذلكالضجر،علىأوالأرضعلئللنوم

وبينماليلا.عليهاتنامجافةمنصةلتصنعالأشجارفروع

الصغارتتوددأعشاشهاالنموالمكتملةالغوريلاتبني

والحماية.ءللدفطلبالأمهاتها

ثمانيةمنللغوريلاالحملفترةتستغرق.الحياةدورة

فهينفسهاعلىالغوريلامواليدتعتمدولاأشهر.تسعةإلى

5.1بينالولادةعندوزنهاويتراوح،الحيلةقليلة

سنواتثلاثتقاربلمدةامهامعوتظل.كجم32.و

السنة.ونصف

برفق،صدرهاإلىوتضمهالبدايةفىوليدهاالأمتحمل

بأمه،التعلقعلىقادراالصكمغيريصبحأشهرثلاثةوبعد

الطويل.بشعرهامتعلقاظهرهاعلىيركبقدوبعدها
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والفوا!صهوالراعمالحيررالىنماتع!بحتاحماعاتفىتشقلالغوريلا

مرأكترتقضيولادائمأ!ترحاشالححاعاتوهذهلتقتاتها.والأوراق

واحد.مكانفيليلة

وعلىأشهر،ثلاثةعمرفيالحبوعلىقادرةالصغاروتصبح

يمكنهاوبعدهاعمرها،منالخامسالشهرتبلغعندماالمشي

بنفسها.التجول

ويصير،مشواتثمانيعمرفىالغوريلاإناثتتزاوج

تعيشكمأحديعلمولا.مشة12عمرفيناضجاحرالذ

منأكثرالأسرفيالغوريلاتعيشبينما،البريةالغوريلا

الحياةهذهمثلالبريةالغوريلاتعيعقولا.عاماخمسين

التيالأمراضخاصةالأمراضمنلكثيرلتعرضهاالطويلة

اضواباتتعانيوقدوالأمعاء،الدمطفيلياتتسببها

وبردا.تنفسية

عامحتىالغوريلات!ضشفلمالأسر.فيالغوريلا

فيغوريلاأولكولو،ولدتأم569عاموفي.أم847

أوهايوبولايةكولمبوسحيوانحديقةفيذلكوكانالأسر

الأمريكية.المتحدةالولاياتفي

منكثيرتساءلوقد،الحيواناتأذكىمنوالغوريلا

وفي.للغةاستحدامهاأرأخوريلااتعلمإمكانيةعنالناس

ستانفوردبجامعة،الباحثينمنفريقبدأ،أم729عام

لغةكوكوتدعىغوريلاأنثىتعليمفىبأمريكابكاليفورنيا

مئاتعدةمفرداتتتعلمأنكوكوواممتطاعت،الإشمارة

معالتعاملفيالمفرداتتلكتستخدموأن،الإشاراتمن

معلميها.

القردةبمديان،فوسي،الشمبانزي:أيضاانظر

العظمي.الهيكل،العظمى

!ساطتهاالناسيصلطريقةالماءتحتالغوص

والبحيراتالمحيطاتسطحتحتهـعجيبجمماتأ-اعاإلى

عنبحثاالماءتحتيغوصونقديماأضاسانهار.!طنوالأ

لأجلوالنباتات،الأخرىالمائيةوالحيواناتالأسماكا

وأالمهاراتوصقلبالتدريبالوسائلرتتموأوقدالغذاء.

تجرىأخرىمختلفةنشاطاتوبدأت،الأجهزةاستخدام

الماء.تحت

السفن،بإصلاحالغواصونيقومالحاضرالوقتوفي

نماذجويصلحونويبنون،أضمينةاالأشياءويستعيدون

نأويمكن.الأبحاثويجرون،صيبالترامنمختلفة

أجضةباستخداموخاصة،بعيدةأعماقفيأسم!!ايجري

والغواصونالغطاسونيقوم.عاليةبتقنياتدةمرغوصر

المهامبعضبتنفيذالجيشحدماتشييعملونأ!ذينا

تحتالغوصبرياضةالناسمركثير:يستمتع.يةالعسكل

المائيةالأحياءلدراسةبالغوصبعضمهمويقومالماء.

المعرفةحبلمجردأومائيةحيواناتولصيدالصورولالتقاط

.والاستكشاف

الماءتحتالغوصأنواع

الغوص-أ:الغوصمنأسالمسياننوعانهناك

لضغطالغواصجسمفيهيتعرضوالذيالم!ضنف

منالغواصتحميالتيبالمركباتالغوص2-بهالمحيطالماء

الماء.ضغط

كلماالجسمعلىالماءضغطيزداد.ا!لكتنفالغوص

علىخطرتأثيرأ!مغطالهذاويكونالماء.عمهتزاد

نماذجمنالمكتنفالغوصيتكون.المحيطفيالغواص

بالرئةالغوص2-،النفسبحبسالغوص-أ:هيثلاثة

بالتجهيزالغوص3-أضنفس(،ابأجهزة)الغوصالمائية

سطحيا(.)مزوداسمطحي

الغوصأشكالوأبسطأقدمالنفسبحبسالغوص

العاريوالغوصالحرالغوصأيضاويسمىالماء،تحت

أيةالنفصحبسغواصولايستعمل.بالأنبوبةوالغوص

الوجه،قناعيستعملونأولئكأغلبل!ش،بتاظأجهزة

يدعىللتنفسقصيراوأنبوباالأرج!!وزعال!

الغواصالأنبوبهذايساعد)الشنركل(.التنفسقصبة

الماءتحتماملاحظةوكذلكالسطحعلىالسباحةعلى

.الغوصقبل
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الغوصفيأكثرمعروفالنفسبحبسوالغوص

يغوصواأنالتنفسبحبسالغواصينلأكثرويمكن.الترفيهى

إلىيخرجواأنويجب.أم2-9حواليعمقإلى

لبعضويمكن.واحدةدقيقةمنأقلبعدللتنفسالسطح

الماءتحتويبقوام03عمقإلىينزلواأنالمهرةالغواصين

دقيقتين.إلىتصللمدة

يعطيالتنفسبأجهزةالغوصأوالمائيةالرئةغوص

الغوصمنأكثرومجالأللحركةكبرىقابليةالغواصين

المائيةالرءسةتشمل.السطحيالتجهيزغوصأوالنفسبحبس

مخلوطأو،مضغوطبهواءمملوءةمعدنيةخزاناتعلى

الخزاناتهذهمنالغواصيتنفس.التنفسهواءمنخاص

الهواءمنظميسمىمبتكرجهازوهناك،خرطومبوساطة

غواصويستعملالهواء.منالمطلوبةبحاجتهالغواصيزود

الأرجل.وزعانفالقناعأيضاالرئة

الوجهصقيحة

الميل!لحمايهصميحة

السلامة-ححل

الائصالوسلك

-الهوأءخرطوم

التحكم-صمام

التفل-حبزأم

سك!-

يلبسالغوصمنالنوعهدافيسطحيا.المزود!الغومعدات

الماء،ضغطضدللوقايةالرأسعلىوخوذةالماء،مىواقيةحلةالعواص

هوائيةبمضخةمتصلحرطومحلالمنالتنفسغازأرالهواءويشقل

.زورقعلىموضوعة

يسمىجهازالمائيةالرئةلجهازالشائعةالنماذجومن

ثم،الخزانمنالغواصشنفس.المفتوحةالدورةرئة

وهو،المقفلةالدورةجهازأماالماء.إلىالزفيرهوأءيخرج

خليطأوالأكسجينفيستخدمالتنفسإعادةيسمىأيضا

ثانييرشئكازوهو.أخرىغازاتمعالأكسجينغاز

الزفيرهواءمنالأخرىالضارةوالغازاتالكربونأكحسيد

الأكسجينغازمنأخرىكميةوتضاف،الخارجإلى

الهواءشنفسأنمنالغواصتمكنالعمليةوهذهتلقائيا.

المقفلةالدورةجهازويستعمل.ومراتمراتنفسه

.%001بنسبةالأكسجينعادة

يستلزمسطحيا()المزودالسطحيالتجهيزغوص

!.وخوذةللماءمنفذةغيرغوصبدلةارتداء

خرطومخلالمنالتنفسغازأوالهواءعلىالغواص

الغوصأنواعوأغلب.قاربعلىهواءبمضخاتمتصل

الغواصونيرتديحيثالسطحيالتجهيزنوعمنالعميق

بعضيرتدي.والبدلاتالخوذاتمنعديدةأنواعا

تحل.التيلقماشمنوبدلاتثقيلةخوذاتالغواصين

الغوصوأقنعةالوزنالخفيفالليفيالزجاجخوذات

.النحاسمنالمصنوعةالقديمةالخوذاتمحلالخاصة

هناكالتنفسبغازتزودالتيالخراطيمإلىوبالإضافة

بدلةلتدفئةالحاربالماءللتزودوأسلاكأخرىخراطيم

لتوليدالعالىالهوأءضغطأوالكهرباءوكذلك،الغوص

المعدنى.للحامالمستعملةوالغازات،الآلاتطاقة

مركباتمنعديدةأنواعهناك.مركباتفيالغوص

علىوتحافظ،الغواصينابتلالتمنعالمركباتهذه.الغوص

الجويللضغطمساوضغطمستوىفيوبقائهمدفئهم

السطحي.

الدرعتسمىمعدنيةبدلةالغواصينبعضيرتدي

منوتقيكلهالجسمالبدلةهذهتغطي.بمفاصلالمزود

أكثر.بحريةالحركةمنالغواصتمكنأنهاكما،الضغط

بالهبوطللغواصتسمحالمفلاولذاتالدروعأنواعوبعض

.الأسلاكمساعدةبدونوالصعود

حربيةسفنوأغلبها.للغوصكبيرةمركباتالغواصات

الغواصة.انظر:أكثرولمعلومات.ضخمةأسلحةتحمل

ويمكنها،القوةفيمفرطةأجساملهاالغطاسات

غيرالغطاساتأما.الغواصاتمنبكثيرأعمقالهبوط

الهبوطمنفتتمكن،كبلاتباستخدامتعملالتي،المأهولة

يكونالتىللغطاساتيمكنحينفى.م6ر001نحوإلى

وتستخدم.م005.6نحوإلىتهبطأنأفحخاصفيها

وغيرها.الأبحاثلأغراضالغطاسات

الأعماقكرةبينهاومن-قديماالغطاساتكانت

فتحاتلهاالشكلكرويةغرف-البحرأعماقومجهر
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لاستخدامأصسفنامنتتدلىوكانت.للرؤية)نوافذ(

ومراوحمحرحصاتفلهاالحدشةالغطاساتأما.كبلات

مستقلة.بصورةعسكريةبمناوراتالقيامويمكنها

كبلاتبوساطةالكهربائيةالقدرةعلىبعضهاويحصل

الضروريةاحتياجاتهاتحملأنهاإلاالبحرسطحفوقمن

اليةأذرعالمراكبهذهولبعض.التنفسغازأوالهواءمن

منال!شياءالتقاطيمكنهاالبارعالمعالجتسمىخارجية

والمصابيعالتصويربآلاتأيضامزودةوهي.المحيطقاع

بوساطتهاأعلماءايتم!سحيثالماء،فىغمرهايم!شالتي

لااكتىالأعماقاشىالحيةوال!سائماتالأشياءتصويرمن

أبدا.الشمسضوءإليهايصل

رعوةأوواشيتللبتروا!بخزاناتالغطاساتبعضتزود

الموادهذهمثل.الزجاجمنصغيرةفقاعاتمنمكونة

فالخزاناتللطفو.قابلاالمركبجعلعلىتساعدالخفيفة

تتحطمقدالغواصاتفيالمستعملةكتلكأ!واء،باالمليئة

السحيقة.الأعماقافىعليهاأ!اقعاللضغطنتيجة

فإنها،أخوصامنالموادبهذهالمليئةالمركبةولتمبن

إضافيا.ثقلاللمركبالماءيضيفحيثبالماء،وتملأتفرغ

منقص!!بإسقا!أحموأضهاتحففالمركبةتعلوول!!

أنواعبعضيعستعم!!.أخرضالهذاالمحموأسةالحديد

تت!صدأصعود.واأحمبوصأاعدالمرا:حكذلكالغطاسات

أغولاذامشكرةمنالأعماقغواصةالمسماةالغطاسة

وفي.بالبترولمملوءأسسيجارابش!س!!حسمبأسفلملحقة

بأعمهتترايستالأعماقغواصةقامتأم،069سنة

نحوعمقإلىهبطهتحيث،الآنحتىسجلغوص

.الأعماقغواصة:ان!.الهادئالمحيطفيأم01970

الماءتحتالغوصمخاطر

سطحعلىهومماأعلىالماءتحتالمؤثرالضغطي!صن

ل!صل2!ج!اسم.،.4حواليالضغطويزداد.الأرض

الواقعالضغطي!صن،أ!المثاسبيلفعلى.العمقمنسم03

ضغصأضع!أداءاسصيحأتحتأم.عمة!إلىالغواصعلى

يكنل!اإداالعواصيتضررربماالبحر.سطحعلىالهواء

معادلاالجسمفيالهوائيةالفراغاتوباقيالرزرنضغط

الرضحأيبارتروماالضررهذامثليسمىالماء.لضغط

ال!صس.أوالضغطي

متناسباالرئتينفيالضغطيكونأنالصعودأثناءيجب

تسمىحطيرةحالةحدثتوإلأالماء.ضغ!أتناقصمع

تحتالهواءمنجزيئاتالغواصيتنفس.الهوائيالانصمام

هواءلكولىوذلكالأرض.اسطععلىيتنفسهكاأكثرالماء

علىالغاطسيعلووحينمامضغوطا.الماءتحتالتنفس

الضغطلكونوذلكيتمدد،الرئتينفيالهواءفإن،السطح

فىيتسببربماالزفير،هواءإخراجمنيتح!شلموإذا.أق!

لهذهويمكن.الدمإلىالهواءفقاعاتوتندفعالرئت!ت،تمزق

وأشللفىوتتسبب،الدممجرىتسدأنالفقاعات

بممارسةالهوائيالانصمامتحنبويمكن.الغواصموت

التدريجى.أصعودواالطبيعىالتنفس

تفقعأو)التحنى(الغواصبشللتعر!أصةحاهناك

تتكونعندماوتحدثالغواع،داءأيضأويسمىالدم

منأكثرالنيتروجينويكون.الدمفيالنيتروج!!فقاعات

الغواصويمتص.للإنسانأطيعياأخنفساهواءأرباعثلاثة

النيتروجينمنكبيرةكميةالمضغوطأ!واءاتمفمرأ!ذيا

بوساطةالزائدالنيتروجينويخرجأ!دء.اإلىينفذأ!ديا

الغواصصعودحالةفيولكن.أخواصاصعودأثناءالزفير

ويمكن.الدمفىالنيتروجينفقاعاتتت!صنسريعةبصورة

تسببثمومن،الدممجرىتسدأناشنيتروجينلفقاعات

شجنبأنويمكن.الغواصحياةعلىتقضيأوالشلل

يسمحبحيقالتدريجيبالارتفاعالشللحالةالغواص

أضنفس.اخلالمنبالخروجاشائدللنتروج!!

نأويمكن،الفمغطإزالةجدوليسمىأ!جدرهناك

التىالمدةطوالاللوحةهذهأساسعلىأخواصايتصرف

كميةيمتصأندونمع!تعمقفىخلالهاأسقاءايم!ضه

الصعودطريقةمعرفةوكذلكاكحيتروجين.صخصرة

نأويجب.الغواصبشللالإصابةلمججنبحتىببطء،

هوائيدمويوعاءانصماممنيعانيالذيالشخصيوضع

وفى.مباشرةالفغطإزالةحجرةفيأمخوصاشللأو

يجعلالذيالضغطإلىالغواصيعودالحجرةهذه

.الدمفيأخرىمرةالغازيذوبلحيثتتكثفالفقاعات

المرحلة.تلكفيالضعطيتناقصثم

الأعماقفيللهواءالغواصتنفص!يسببأنيم!ش

النيتروجين.خدريسمىالخدرالتأثيرمننوعاالمفرطة

ويحدثالتفكير.علىالقدرةفقدانالحالةهذهتسبص

تلكولتجنب.المفرطةالأعماقفيغالباجينياننيتروالخدر

مخلوطاهوأءيتنفسواأنالغواصينعلىيجب،أصةالحا

النيتروجين.منبدلآبالهيليوم

منالمكونالهواءيتنفسالديالغواصيعانيوربما

الأكسجين،تسممالأعماقفي%أ..بنسبةالأكسجين

لهتحدثوربماويتقيأ،بدوارالغواصيصابحيث

منعاليةنسبةعلىالمحتويالهواءلخليطويمكن.تشنجات

الأكسجين.تسمم!صذلكيسببأنالأكسجين

تاريخيةنبذة

يغوصونالتنفسحبحم!بطريقةالغواصونكان

فيالمتوسطالأبيضالبحرفيالأصدافعلىللحصول
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والرومانالإغريققدامىبحثوقد..مق0045بدايات

.والأصدافوالإسفنجاللآلئعن

للوقاية،مناظيرالعربيالخليجفيالغواصوناستخدم

صقلهابعد(السلاحف)ظهورالذبلمنمصنوعة

أوائلفيالماءداخلالرؤيةلتوضيحوذلكوتصفيتها،

الأمريكيالغواصأصبح.الميلاديعشرالرابعالقرن

القرنمنالثلاثينياتعقدأوائلفيجيلباتريكغاي

المطاطىالمنظاراممتعملمنأولالميلاديالعشرين

الأقنعةاممتخدامجرىثم،الزجاجيةبالعدسات

منتصففي(التنفس)قصبةوالشنركلالأرجلوزعانف

العقد.ذلك

التنفسمنالناسمكنتالتيالأولىالأجهزةكانت

هذهأستخدمت.الغوصحجراتتسمىالماءتحت

القديمة.الأزمنةمنذالشكلجرسيةغرفوهيالأجسام

منالهواءويصلهاأسفلهامنالماءنحوتفتحكانتوقد

الغرفةداخلالهواءضغطويحفظ.خرطومخلالالسطح

الجهاز.خارجالماءعليهيؤثرأندون

مأ71ءلمشةليثبردججونالإنجليزيالغواصصمم

فيللإسهامواستعملتوالجلدالخشبمنغوصبدلة

علىالانالمستعملةالغوصبدلصنعتالإنقاذ.عمليات

منأم837عاماستخدامهابدأالتيالغوصبدلةأساس

إنجلترا.فيعاشالذيالألماني،زيبيأوغسطولرقبل

القرنأواخرفىللغوصالمستقلةالتنفسأجهزةظهرت

جهازفاخترع،الميلاديينالعشرينالقرنوأوائلعشرالتالمح

قبلمنأم439سنةوذلك،المائيةالرئةهووبسيطآمن

جاجنانوإميلالبحريةضابطكوستو،إيفجاكالفرنسيين

.المهندس

الأنهرمنالصخورلازاحةاستعملتام008عامالغوصحجرات

رفعهاتموالتىالعوصحجرةفيالمثبتةالصحرةتعكسالىوالصورتان

الديالهواءصغطويعمل.أسفلهفىفتحةالغوصلجرس.السطحألى

الماء.إلعادعلىالجرسيحتويه

مدىتوسيعإلىالمقفلةالغوصمراكبتطويرأدى

بارتونأوتسالأمريكيقامالماء.تحتتجريالتيالنشاطات

التاريخعالمبمصاحبةقامثم،ايلأعماقكرةبتصميم

عملية1بأول039سنةبيبوليمالأمريكىالطبيعي

بيكاردأوجستالسويسريالفيزياءعالموقامبها.غوص

.أم489سنةفيللأعماقغواصةأولبتصميم

فيالماءتحتالتجريبيالتشبعمواطنطورت

هذهوتتكون.الميلاديالعشرينالقرنمناسمتينيات

قاعفيالقائمةالمبانىمنأكثرأومبنىمنالمأهولةالمحطات

تسعةمنمداهاأعماقعلىبنجاحجربتوقد.المحيط

بهواءالمبانيداخلالمقصوراتملئت.ام08إلىأمتار

هناكيعيشواأنللغواصينويمكن.المضغوطالتنفس

العمل.أوللاستكشافيومياالمحطةيغادرونوهم،لأسابيع

بالبقاءيومكلالضغطإزالةمعاناةالغواصونويتجنب

ساحلعلىللتشبعموطنأولكولحمتيوبنىالماء.تحت

.أم629سنةفرنسا

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

الغواصةعلم،البحريةالأحياء

العاريالغوصوليم،بيب

لمحيطائلةعا،بيكارد

بالرمحالأسماكصيد

وأالنفسحبسمعالماءتحتالغطسالعاريالغوص

المصطلحهذاويشير.مضغوطهواءأسطواناتمنالتنفس

أنواعأقدميعدالذيالنفسحبسمعالغوصإلىعموما

بمساعدةالغوصعلىويطلقوأسهلها.الماءتحتالغوص

تنفس.بجهازالغوصالهواءأسطوانات

المحببةالترويحأنواعمنالغطس!منالنوعينكلايعد

وإثارةمتعةالناسمنكثيرفيجدجمئالأعمار.فيللناس

الأنهارأعماقفيالجميلالعالمهذاأغوارلممبرعند

لغرض-الغواصونويقوم.والمحيطاتوالبحيرات

الأسماكواصطيادالضوئيةالصوربالتقاط-الاستجمام

.الأخرىوالأشمياءوجفالمحارالاستوائية

المحترفون-التنفسبجهازالغواصونيؤدي

علىيقومونفهمالماء.تحقمهمةأعمالآ-والسحكريون

قيمةأشياءويستردون،السفنأعطاببإصلاحالمثالسبيل

تقامالتيالمنشاتبناءفييساعدونكماالماء،فيفقدت

عندالتنفسأجهزةالعلماءويستخدمإصلاحها.أوالماءفي

الماء.تحقالأرضوطبقاتالحيةالكائناتدراستهم

معداتالعاريالغوصممارسيمنالكثيرونيستخدم

القنبقماشمنأوالشباكمنالمصنوعةالأكياسمثل

مصممةومصابئخاصةالمدىمعهمويحملون
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التنضس!دطريقةالعواص!معظمتحممس.توالمحيصاأوالمحيراتالأنهاراأعحاقفيالحلا!العالمأعوارلسبرشائعةطريقةالعاريالغوص

معدليةاسطوالاتمن(اليسرى)الصورةالتنفسبأجهزةالغطسعواصويتممسلينما.المسقصبةيسمىقصيرأسول!حلالاليمفى()الصورة

طهوره!.علىتشد!ضعوطبهواءمعحاة

بالشباكالأسماكصغارصيدويمكنالماء.تحتللالعشخدام

أصسمكاصيدرماحوتستحدم،الماصةالهواءضغطوبنادق

ويلتقط.الطهعامأسماكلصيدبالحرابالمزودةوالبنادت

غيرتصويربآلاتالماءتحتالضوئيةالصورالغواصون

علبفيبإحكاممحفوظةتصويربآلاتأوللماءمنفذة

حاصة.إلكترونيةأجهزةباستحدامأوللماء.مسفذةغير

العاريالغوصأنواع

إلا،معداتأيةيتطلبلا.النفسحبسمعالغوص

للوجهقناغايلبسونالعاريالغوصكارسيمعظماأن

للتنفسقصيراوأنبوباللأرجلوزعانف(واقية)نظارات

بالرؤيةالوجهقناعويسمح.التنفسقصبةعليهويطلق

وقرصمطاطيإطارمنويتكونالماء،تحتالواضحة

غيرصناعي)مطاطالنيوبرينمنبطوقمحاطزجاجي

انطباقأطوقاهذاويسه!.السليكونأوللماء(منفذ

منالمصنوعةالزعانفوتساعد.بإحكامالوجهعلىالقناع

بسهولةالسباحةعلىالشخصأسسليكوناأوالنيوبرين

فيوهوالتنفسقصبةخلالمنالعواصيتنفص!و.فائقة

الماء.سطحعلىأسفلإلىووجههسالحاأ:أ!فو11ضعو

عندنفسهيحبص!الذيالغواصيرتديأنيمكن

،بإحكامكلهالجسمتغطيحلةوهي،الغوصحلةالغوص

بحرارةللاحتفاظ،الرغويالمطاطتشبهمادةمنمصنوعة

الحلةبينالماءمنقليلتحسربوقدالبارد.الماءفيالجسم

تساعدالماء.هذابتدفئةتقومالجسمحرارةأنإلا،والجسم

ء.الدفهذاعلىالإبقاءفيالعازلةالحلةخاصية

موارنوالأثقالحزامالنفسحبحه!غواصويرتدي

العمقعلىالبقاءفيالغواصالأثقالحزاميساعدالطفو.

موازنيعساعد.لأعلىيطفوأنمنبدلآفيهيرغبالذي

فيالبقاءعلىالغواص،نفخهعنديطفوأسدياأطفو،ا

التنفسحبسبطريقةالغوصمعدات

ويوفر.للتممص)قصمة(وحرطوفاللأرحلوزعاصللوحهقاعاالتسفسحبمسيقة!االغواص!!معظريستحدم

أقل.لحهدالمساحةعلىالزعالصقساعدكما،الماءتحتواضحةرؤيةللعواصالقناع

!



يلجأدعامةكذلكويكونأيضا،فيهيرغبالذيالعمق

الماء.سطحعلىيستريحأنوأرادتعبإذاالغواصإليها

عمقإلىيغوصواأنالنفسحبعرغواصولايستطع

السطحإلىالعودةإلىمضطرونلأنهمالماءفيبعيد

نأالغواصينمعظمويستطجع.أنفاسهملالتقاطباستمرار

يتحتمولكنام2و9بينتتراوحأعماقإلىيغوصوا

ويستطجع.دقيقةمنأقلبعدالسطحإلىالعودةعليهم

الماءتحتوالبقاءم03إلىتصلأعماقإلىالغوصبعضهم

نأالنفسحبسكواصوويستطيع.الدقيقتينمنتقربمدة

وبالسباحةمسترخينبالبقاءالماءتحتمكوثهممدةيزيدوا

للهواء.حاجتهملتقليلببطء

التنفسبأجهزةالغطسمعدات

منظمويتحكم،مضغوطهواءعلىتحتويخزاناتمعهالغوأصيأخد

الغواصأرادإداالطفوموازننفخويمكنالهواء،حريان!يالطد

بسرعة.الماءسطحإلىالخروج
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أنفاسثلاثةأونفسينبأخذالغواصينبعضيقوم

العمليةهذهعلىويطلق.غوصهمقبيلوسريعةعميقة

غاطساالبقاءمنالشخصتمكنوهي،الزائدةالتهوية

نأيمكنالزائدةالتهويةفرطأنإلا.أطوللمدةالماءتحت

تقديرالغواصونيسيءأنفيلمجسببقدلأنهخطرا،يكون

الماء.تحتالإغماءويصيبهمالهواء،مناحتياجاتهم

الماءفيالوعيفقدانالعارضالحادثهذاويسمى

الضحل.

أسطواناتاستخداميقتضي.تنفسبجهازالغوص

منالغواصويتنفس،المضغوطبالهواءتعبأمتنقلةمعدنية

مدةالماءتحتالبقاءويمكنه،الأسطوأناتهذهخلال

نأواحدةأسطوانةيحملالذيالغواصوبامكان.طويلة

الجهدويستنفدتقريبا.ساعةولمدةأم2عمقعلىيظل

للغواصالهوائيالخزون،التعمقفيالزيادةأوالعنيف

يسمحالذيالجهازهوالتنفسوجهازأكبر.بسرعة

أكثرأوواحدةأسطوانةمنويتكونالماء.تحتبالتنفس

منهواءأنبوبإلىبالإضافة،الغواصظهرعلىتشد

بضبطالمنظمهذاويقومالهواء.منظمتسمىوأداةالمطاط

الغواصرئتيداخلالهواءضغطيظلحتىالهواءانسياب

الماء.لضغطمساويا

الضغطمنأعلىالماءتحتالضغطأنالمعروفومن

ومن.العمقمإزدياداضطرأدأويزداد.الأرضعلى

الهواءضغطيكنلمإذاخطرةإصاباتتحدثأنالممكن

تحتالغوصالماء.انظر:لضغطمساوياالغواصرثميفي

الماء.

وحلة،للوجهقناعا،التنفسبأجوةالغواصونيرتدي

كما،للرجلينوزعانف،الأثقالوحزامغوص،

الغواصوشنفسالطفو.وموازنللتنفسقصبةيستخدمون

وبذاالماء،سطحعلىسابحوهوالنفسقصبةخلالمن

موازننفخويمكن.الأسطواناتفيالموجودالهواءيحفظ

فيالبقاءعلىيساعدهلكيالماءتحتوالغواصالطفو

سطحعلىللطفوأوالعمقهذالتغييرأويريدهالذيالعمق

للراحة.الماء

الغوصتعلم

النفسبحبسالغوصممارسيمنالمبتدئينعلىينبغي

يكونمدربمندرولممايتلقواأنتنفسبجهازوالغوص

علىالدروسهذهتقتصرولا.مؤهلةمنظمةمنمعتمدا

الغوصمخاطرأيضاتشملبل،المتنوعةالمهاراتتعلم

الخاطر.هذهتفاديوكيفية

إذأ،تنفسبجهازالغوصعلىالمتدربعلىوينبغي

أما.ام8منأكثرأعماقإلىيغوصألأالخبرةقليلكان
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أإبأمانالغوصفيمكنهالخبرةذو،تنفسلجهازالغواص

بغرضرالغواصينعلىوينبغي.م04إلىتصلأعماق

يكونوالممام4.علىيزيدلع!قيغوصواألآالا!شجمام

الغوصاتمنالعديدلعملوقاموامتقدماتدريباتلقواقد

مؤهلين.مدرب!تإشرافتحت

تحتالسنينآلافمنذالإنسانغاص.تاريخيةنبدة

يدتول!ا.والإسفنجوالمحارواللؤأ!الغذاء،عنبحثاالماء

العواصو!بدا.معداتأيةيستخدمودالأوائلالغواصمون

المجوفأ!صبا!!المصنوعةأضمفساأنابيبا!شخدامفي

ولحلوأ!.تقريباالميلاديأضاياأغرناخلالالأرجحاعلى

العربيالخليجفيأخواصوناثانالميلاديعشرالرابعالقرن

ظهورمنتصنعللعينينواقيةكبيرةنظاراتيستخدمون

المصقولة.السلاحف

خصيصاصنعتالتيأضنفساأجهزةخضععت

التاسئكلشرالقرنأواخرفيمرةلأولللاختبارللغوص

خلالالغواصونوبدأ.الميا،دينالعشرينالقرنوأوائل

استخدا\فيالميلاديأعشريناأغرنامنأسثالثاالعقد

أصجوهارأقنعةزجاجيةعدلمماتذاتمطاطيةنظارات

وإمي!!كوستوإيفجاكالفرنسياناخترعوقدأيضا.

الأولىاالتنفسأجهزةإحدىف!صانتالمائيةالرئةجاجنان

المائيةالرئةحوستواختجررقدأطهواء.الاحتياجبمنظم

.أم439عامبنجاح

بالرمح.الأسماكعحيدالماء؟تحتالغوعرأيضا:انظر

تحتالغوص:ان!إالبحر.أعماقلمحيالغوص

الماء.

)العوصرالماءتحتالغوصانظر:المكتئف.الغوص

المكتحص(.

أ!ه.مشاملاأ!همعيرادالجملشبيهحيوانالغوظق

حيوانانالفصيلةنفسإلىتنتمياختيوالفكونةوالشوشاق

أمريكافيويعيشانالصوفي!سسوهمامستأنس!تغير

فيسمأ2و.501ب!تالغوناقارتفاعويتراوح.الجنولية

للحمرةمائلبنيبلونكثيفطويلوشعره.الحتفمنطقة

حيواناتودعيش.أسفلهفيوأديض،الأعلىالجزح!في

ت!صنوقد.أسسهولواالجبالفيمجموعاتفىالغوناق

الغوناق.فصيلةمنالجنوبيةأمريكافىوالآلبكةاللاما

بمنحيوا،لفكونةا،نحيوا،لبكةلأا:يضاأنظرا

.نحيوا،للاماا

فو،الجنوبيةويلزشرقيجنوبتقعمقاطعة!كوت

.أم699أبريلحتىمحلىحكمذاتمقاطعةكانت

-موجزةحقائق-----

ليل.إبو،كمبرالى،لتبول،سيولورت:اللدنأكبر

س!3.ألأ375:المساحة

!سمة.003432؟السكان

الزراعةالحمو!،،والحلي!للحومالأبقارا:الزراعةالريسيةاللنتجات

.واتالخصرا،!الأحثاا،الأغاما،المحتلطة

،النيلون،تلإلكتروبال!ل!صاا!عدات،مالأا!ميرا.عةلصناا

.تماا!مماوا،يةاغولادا!أ!ساعاا،!هالأدا

الرملي.الححر،الحيريالحرروالتحجير:العدين

متساويينقسمينإلىالمقاطعةالمتعرجأسكنهرمساريقسما

الأسكنهرغربالواقعجزئهافيغونتوتعدتقريبا.

الواقعالجزءفيأماالتصعنيع.علىتركزالطهالغ،حضرية

الطابع.ريفيةفهي،الأسكاشرق

خلت،مشة005.1إلىيعود،غونتاسمها،وأص!!

أ36ءمنذالمنطقةعرفتبريطانيا.منالرومادخروجبعد

نظاممونماوثشايراتبعتوقدمونماوثشاير.لاسمأم749-

منالعديدفإنلذلكونتيجة.الويلزيةلاأإنجليريةاصمالمحا

ويلزإلىبالتحديدأشارتويلزل!صاملسنتانتيأغوان!تأ

الجزءإلىأضيفتصغيرةمنطقةباستثناءثشاير،ومونما

مسها.أ!ربياا!أصشماا

منصغيرةأجزاءاقتطعتفقد،الجربفيأما

الوسطىجلامورجانبمقاطعتىوألحقتمونماوثشاير

لجنوبية.وا

والحكومةالسكان

التلثفيغونتس!صانمنثلاثةكلمناثنانيعيش

يعدتقريباالغربفييعيعث!وجمئمن.المقاطعةمنالغربي

الشرقيةالتخومسكانمنالعديدأنبيدويلزيا.نفسه

منونسبةويلز.إلىانتمائهممنأكثرإنجلتراإلىينتمون

مقاطعةأيةمنأقلغونتفيالويلزيةاللغةيتكلمون

منفقط2%الويلزيةلاللغةالتحدثيستطيرإذ،أخرى

.السكانمجموع

لعبةأشهرالرجبيلعبة.والتقاليدالترويحيةالانشطة

أما.كذلكالانتشارواسعةالقدموكرة،جماعيةرياضية

الصيف.فصلفيفتمارسأعريكيتاأحبة

علىملحوظاأثرامعاوالويلزيةالإنجليزيةالعاداتتترك

الشعبية.والأنشطةأجدالتقا

عام)حتيتنقسمغونتمقاطعةكانت.المحليةالحكومة

المتمركزةغونتبلينو:إداريةوحداتخمسإلىام(699

موكلاوثوريسكا،أبركارنتشملالتي،آيزلونفي!!،إلوفي

نيوبورت،المقاطعةمنالشرقيةالأجزاءجميعتشملأضيا

وبنتبول.حمبرانتشملاناللتانوتورفين



147غونت

لاقئصادا

اقتصادفيمهمادوراالصناعةتؤدي.الصناعة

وبنتبولنيوبورتهيالرئيسيةالتصنيعومراكز.غونت

الغربية.غونتأوديةفيالواقعةوالمدن

إبوفيالفولاذصناعةالمهمةالمعدنيةالصناعاتومن

روجرفىالألومنيوملإنتاجمصنعوهناك،ونيوبورتفيل

النيلونالأخرىغونتمنتجاتومن.نيوبورتفيستون

فيوالصمامات)الفرأمل(الكوايحومعدات،بنتبولمن

.نيوبورتفىالدقيقةالحاسوبورقائق،كمبران

ساحاتتوجدنيوبورتسفنأحواضمنوبالقرب

ملكىمعداتمصنعويوجدتفكيكها.أوالسفنلإصلاح

بنتبول.منبالقربجلاسكودفيالاسلحةينتج

يتناقصونالعمالمنأعداداغونتتستخدم.الزراعة.

إلآالختلطةبالزرأعةالمزارعينمعظمويشتغل.يومبعديوما

لزراعةويستخدم.والألبانالأبقارعلىينصبتركيزهمأن

السنواتوفى.فقطالأرضمساحةمن%أ.الحبوب

الأغنامفيالزيادةعلىالمزارعينتركيزانصب،الأخيرة

إنتاجبهدفالماشيةأعدادزأدواكماالخنازير.منوالتقليل

مزارعويركز،بنيوبورتالمحيطةالمناطقوفي.اللحوم

الأشجارالغاباتهيئةوتزرع.الخضراواتعلىالأسواق

غونت.أجزاءمنالعديدفيالخشبية

غربشمالأنحاءبعضفيوالتحجير.التعدين

الفحممناجمفىالسكانمنكثيريعملكانغونت

المناجماخرأغلق،أم989عاموبحلول.المحليةالحجري

والحجرتنئالحجرالجيريالمحاجرفإناليومأما.غونتفي

الرملى.

فيعطلاتهميقضونالذينالأفرادعدد.السياحة

بسببإليهايتوجهونوهممستمر.ازديادفيغونت

.المثيرةالتاريخيةأماكنهاوبسببالخلابةالطبيعيةمناظرها

الحديدالسكةخطعلىيسير.والاتصالاتالنقل

.بلندننيوبورتيصللصريعنقلقطارغونتفيالرئيسي

وأبرجافيني.ببنتبولنيوبورتيصلفرعيخطوهناك

اسمتينياتفيكبيربشكلالطرقتحسينتم

منالمقاطعة4مطريقويعبر.الحاليالقرنمنوالسبعينيات

سفنوأحواض.الساحلمعويسيرسفرنجسرفوق

وغيرهاالحديدخاماتوتستورد،دائمنشاطفينيوبورت

واسعة.مناطقمنمصنوعاتوتصدرالخامالموادمن

فيالأسبوعيةالمحليةالصحفمنالعديديصدر

البريطانيةالإذاعةهيئةوتبث.وبنتبولونيوبورتمونماوث

كاردفمنللمنطقةتلفازيةبرامجعالمستقلةالتلفازومحطة

منبرامجهاالمحليةالإذاعةهيئةمحطةوتبث.وبرستول

.كمبران

لالقربستنتيرنديرأطلال

عونتشرقيجنوبتعتسشو،

عامالديرشيد.واينهربجوار

الرهبانليؤويأم131

البندكتيير.
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بالزيارةجديرةأماكن

السوداء.الحالليسياحيمركز:أبرجافيني

صساعى.متحروإلى!يهاالحفيمةالحديدمصالعأحدحول:بلينافون

سطحتحتيقعحقيقىممجمفىتعدلنمتحىفيهايوجدكما

.م09عحقعلىالأرض!

ر!علىتطلصحرةلوقتشصبممتمهورةيمةقدىقلعةليهاتشيشتو:

.واي

أهمعتر.الحامسمطهاإلقرلىفيشيدتتاريخيةقلعةفيها:راجلان

الصخم.الأصفراعولتبرحالقلعةتلكاحممعا

ومتحم!المدرجذلكفىمما،اشومانيةإس!طأطلالفيها:كارولين

اضكحات.اوحفرياتالفيلة!

!!مزاصار:قد،عوتسمالتححهقديماحمرخدقأو!ا:ممر

المتى.رياضةممارصة!ييرعب

:ليهامو!.حسرعلىليتاصوعاضيدةحصهـيةبوابةفيها:مونماوث

طسود.أطورداا!الأميرااد!صىيحلدمحلىمتح!

محتوياتعلىليوبورتمتحوريحتوي.متحركحسر!ها:نيوبورت

تعر!والتي،سيلورمليشااشومانيةالملدةإلىتاريحهايعودخاصة

الميثاقية.الحركةإلىالآحربعضهايعودكما.سحيرولتالآلى

.ا!تعرجالمصحالمجبعلىحلابةمماظرفيهواي:وادي

السطح

أقصىيبلغ.صغيرةمقاطعةغونت.والمساحةالموقع

منبعدوأقصى!م،35الغربإلىالشرقمنلهابعد

والشمالأستمرقامنويحدهاك!.24الجنوبإلىالشمال

كماووستر،وهرفوردالإنجليزيتالىالمقاطعتانالشرقي

نهرمصبالجنوبمنويحدهاجلوممترشاير.تحدها

الوسطىجلامورجانفتحدهاالغربمنأما.!ميفرن

بوويز.الغربيالشمالومن،والجنوبية

حقولأوديةمنغونتربعنحويتكون.التضاريس

الأوسطالجزءويتكون.الغربفيالجبليةالحجريالفحم

وراغلان.بأسكالمحيطةالمنخفضةالمناطقمن

تتخللهاتلالالوسطىالمنخفضةالمنطقةبهذهتحيط

الشمالفىالسوداءالجبالمنالتليةالمنطقةوتمتدأشجار.

حدودقربترليكهضبةلتكونالشرقباتجاه

بحدةغرباتنعطفثمجنوباالهضبةوتمتدجلوسترشاير.

سبخية.فهيالمنخفضةالساحليةالمناطقأما.نيوبورتنحو

.ووايأسكهماالرئيسيانوالنهران

ومعدل.لطيفمعتدلبمناخغونتتتمتع.المنانج

ويلز.فيالأمطارسقوطمعدلمنأقلفيهاألامطارلممقوط

وأسكنيوبورتفيالأمطارسمقوطالسنويالمعدلويبلغ

عنم003ترتفعوالتيترديجار،فيأما.ملما،020

السنويالأمطارسقوطمعدلفيبلغس!إلبحر،

ملم.063/1

فيالشتاءمنتصففيالحرأرةدرجاتمعدأ!يبلغ

منتصففىالمعدليبلغحينفىم،56حوالىنيوبورت

درجاتمعدلفإنترديجارفيأما.م13الصيففصل

التوالط.علىم21وم55يبلغرالصيفالشتاءفيالحرارة

ئاريخيةنبذة

بعدالأولالقرنمنتصففيالمنطقةالروماناحتل

إسكاسيلرمفىرئيسيةقلعةبنواقدوتقريبا.الميلاد

إحدى،كارلنمنبالقربسيرونتبلدةوتعد)كارلن(.

ويلز.فيأ!ليلةااشومانيةالمدن

الجزءهذاعرفتقريبا،م004عاممانالرورحيلبعد

بينالمستمرةالصهراعاتأدتوقد.غونتباسماريلزمن

لمدةكثيرةحروبإلىالقبائلورؤساءأ!يلزي!تاا!لوك

معالحروببسبباخردمويصراعونتج.عام008

ومع،الشرقإلىسكنواالذينالإنجلوس!صسونيينشعوب

ذلكبعدغونتعلىالسيطرةتمتوقد.أغايكنجاغزاة

أواخرفىبدأالذيالنورمنديالاحتلالإبانبقليل

النورمنديونشميدوقدعشر.الحاديالقرنمنالستينيات

)سترجول(وتشيبستووكارليونأبرجافينيفيقلاغا

وأسك.ونيوبورتومونماوث

أونثورةفيالقتالإبانالكثيرغوشقسكانعانى

لمماعد.الميلاديعشرالخامسالقرنمطهلعفيجلندور

هنريبالملكبعدفيماعرفأصذيا(مونماوث)منهاري

عامإنجلترابمملكةويلزالحقتوقدإحمادها.في،الحاص!

مونماوثشاير.بمقاطعةتعرفغونتواصبحتأم36ء

.فقدغونتعلىكبيراأتراالصناعيةالثورةتركت

ونشأت،المقاطعةغربفيالحديديةالصناعاتنشأت

،ثمالقنواتفيهاوشيدت،الحجريالفحممناجمبقربها

المنطقةفىاستقروقدبعد.فيماالحديديةالس!!بنيت

وإنجلترا.ويلزمنالقادمينالمهاجرينالالف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

هريالسيرمورجاد،الصماعيةالتورة

رتنيو!راجود!ط

الأدب،الأسبانيانظر:.بيرسوديعوئزالو

الممكر(.الوسيطالعصر)أدب

تشيديانظر:.جبرائيللمحيديلا،عوئزاليس

(.التقدم)لسوات

فيعرفتاسياسيتانمجموعتانوالغيليونالغويلف

الصيغةهىوالغويلف.الوسطىالقرونأواخرخلالإيطاليا

تطلقالكلمةكانت.الألمانيةولفعائلةلاسمالإيطالية
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القرنفىوسكسونيابافاريادوقيتيحكمتعائلةعلى

ويبلنجنمنأصلهغبليونإنويقال.الميلاديعشرالثاني

وقد.هوهينستاوفنعائلةتملكهاكانتلضيعةاسموهو

بدايةإلىألمانياعرشعلىالعائلتينهاتينبينالتنافسأدى

مؤيديمنالغبليونوكان.الإيطاليينالحزبينبينالصراع

يساندونكانواالغويلفأنحينعلى،الإمبراطوريالمبدأ

فيالألمانيالإمبراطورسلطةيعارضكانالذيالبابا

إيطاليا.

منتصففياجتثتقدهوهينستاوفنعائلةوكانت

معناهاالأسماءوفقدت،الميلاديعشرالثالثالقرن

إلىمنسوبةمعينةمدنأصبحتللتقاليد،ونتيجة.الأصلي

الغبلبن.إلىنسبتأخرىمدناأنحينعلىالغويلف

المدنمنأىفيالحاكمةالسلطاتتتسمىكانتوعندما

الاخر.الاسمعادةتتبنىالمعارضةكانتالاسمينبأحد

العربعندالعدومانظر:.الكاشيالدينغيات

الأزياج(.علم:.)الفلكوالمسلمين

الشرقيالشمالىالساحلعلىالواقعةالأقاليماسم!ئهياظ

.سورينامغايانا،،الفرنسيةغياناانظر:.الجنوبيةأمريكافي

مناطقمنخارجيةإداريةمنطقةالفرئسدةغدائا

لأمريكاالشرقيالشماليالساحلعلىتقعفرنسا،

ويبلغ2،كم000.19نحوإلىمساحتهاوتصل،الجنوبية

هيوكاين.نسمةألف000732نحوسكانهاعدد

مدنها.وكبرىالبلادعاصمة

منأوالسودمنتقريباالفرنسيةغياناسكانوجميع

(.والبيضالسودمنأصولمنخليط)شعبالكريوليين

والجزء.الساحلامتدادعلىالسكانمعظمويعيعق

كبير.حدإلىقفرأراضالفرنسيةغيانامنالداخلى

مهمةوغابيةمعدنيةثرواتعلىالداخلىالجزءويحتوي

اعتماداالفرنسيةغياناوتعتمدبعد.تطويرهايتملمولكن

المالي.الدعمعلىالحصولفيفرنساعلىكبيرا

بمستعمراتهاتاريخياالفرنسيةغيانااشتهرت

المحكومترلحملفرنساظلتعاما،051ولنحو.العقابية

حبسيتموكان.الفرنمسيةغياناإلىبالسجنعليهم

إيداعتمبينماالشيطانجزيرةفىالسياسيينالسجناء

كوروفياعتقالمعسكراتفياخرينمحكومين

تلكالاعتقالمعسكراتواشتهرت.لورانوسان

،المعسكراتهذهالفرنسيونأغلقوأخيرابوحشيتها.

وفىفرنسا.إلىالسجناءوأعادوأ،أم459ام!

الفرنسيونحول،الميلاديالعشرينالقرنمنالستينيات

الفضائية.للأبحاثمركزإلىكورومعسكر

إداريةمنطقةالفرنسيةغياناأصبحت.الحكمنظام

حكومتهاوتشبهأم،469عامفيخارجيةفرنسية

غياناويدير.الأمفرنسافىالإداريةالمناطقحكومات

عضوا.16منيتكونمنتخبعاممجلسالفرنسية

ولغيانا.للمنطقةرئيساالعامالمجلسأعضاءوينتخب

البرلمانمجلسيمنكلفيفقطواحدممثلالفرنسية

النظامالفرنسيةغيانافيالقضائىالنظامويماثل.الفرنسي

فرنسا.:انظركبير.حدإلىالفرنسيالقضائي

الصعيرةالشيطانجزيرة

عياناساحلقبالة

لسمواتكانتالفرنمسية

اعتقالمعسكرعديدة

للسجناءرهيب

فرنسا.م!السياسيين

عامفىالمعسكرأكلق9
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أسودالفرنسيةغياناسكانمن%09نحو.السكان

غياناإلىجلبوامسترت!تمنمعظهمخموينحدر.كريوليون

.الميلادي!!عشرأضام!واعشرأسسانماالقرنينفيالفرنسية

غيا،إلىوفدواالذين،الهاييتيينمنهمالسكانوغالبية

وبقية.الميلاديالشرينالقرنمرالثمانينياتفيالفرنسية

أولوالهنود.وسوريونولبنانيونوصينيونهنودالسكان

الجزءفىيعيحتمونأجوموا،الفرنسيةغيانايقطنشعب

علىيعيشونالسكانمعظماأنغيرالبلادمنالداخلى

الساحل.امتداد

الفرنسيةاللغةالفرنسيةعياناس!شانهمعظمويتحدث

صتأحديدايتحدتكمااطبلاد.اشسميةاللغةتعدالتي

:.الإنجليزيةاوأغرنسيةأصتتممزهيلهجةالكريوليين

ح!اتوليك.رومانالسكان

غيانافيو.بالدراسةالأطفالاإلحالىعلىالقانونوينص

ثانويةومدرسةوخاصةح!صميةالشدائيةمدارسالفرنسية

يقرأونالسكانمن%75ونحو.مهنيتانومدرصعتان

.ويكتبون

فرنسيةإداريةمنطقةالفرنسيةغياناأصبحتأنوبعد

الفرنسيةالح!صمةشيدت،ام469عامفيخارجية

حملاتنظمتكما،هناكومستوصفاتمستشفيات

أصبلاد.امنوالدرنوالملارياالجذاملاستئصال

ثلاثةمنأ!رنسيةاغياناتت!صن.والمناخالسطح

صىجبليةوهضبة،أ!أحشماافيساحلىسه!:هيأقاليم

وتغ!!.الجنوبشيهوماك-توموكوجبال،الوسط

ر!مصصعلىواقعةحريرةعلىدقعالفرنشةغياناعاعممةكاين

أ!دية.اهذهفيالمرلسيةعياناسكارلص!نحوويعيشكاي!.

منأكثرويجريالبلاد.أنحاءمعظماالمطيرةاخالاتأ

المحيطفيلتصبالفرنعسيةغياناعبرنهرا02

ويش!سل.وأويابوكمارونينهراالأنهاراوأهم.الأطلسى

الفرنسيةغيانابينالحدودمنجزءامطروفينص

غياناحدودامتدادعلىأويابوكنهرويجري.وسورينام

اضازيل.معالفرنسية

درجاتمتوسطويبلغاستوائيأغرلسيةاغياناومناخ

منسم033نحووتسقط.العامأ!أصوام427الحرارة

شويبينالفترةخلالتهطلمعظمهاوا،عاكلالأمطار

ويونيو.ديسمبر

فيهبمامتطوراليسالفرنسيةغيانااقتصاد.الاقتصاد

المالعلىالحصولفيفرنساعلىأجلاداتعتمدو.أس!!ايةا

وفيصناعتها،دعمفيالمساعدةشيرح!صمتها،3لإدار

ومعظم.الأخرىوالخدماتالصحيةاشعايةنفقاتسداد

الحكومة.قبلمنمستخدمونالعاملين

وتصنيعالذهبتعدينأغرنسيةاغياناصناعاتوأهم

صناعةتطويرحالياويتم،والغابيةالزراعيةالمنتحات

والأبقارالموزالزراعيةالمنتجاتأهموتشمل.الروبيان

ولا.واليامالسكروقصبوالأرزوالاناناسأصشاميةاأسذرةوا

فلابدولذلكطعاممنالسكاني!!يماالمزارعونينتج

الغذاء.معظمااستيرادمن

خصعبةتربةالفرنسيةغيانامنأرراخليةاالأجزاءاشتضما

وترسباتمهمةاقتصاديةخيمةذاتوعاباتجيدامروية

.الألومنيومإنتاجفييستخدمالذيأ!بوكسيتاصهائلة

بعد.تطورل!أضرواتاهدهأنغير

ال!وروبيينأوائلمنالفرنسيونكان.تاريخيةنبذة

فيوأتوا،الفرنسيةلغياناالآنيعرففيمااستقرواالذين

تبنيالأوروبيةالدولمنالعديدفيهكانتوقت

القرنأوائلفيالأمريكتينفيالممتعماريةإمبراطوريات

مستعمرةالفرنسيةغياناوأصبحت.الميلاديعشرالسالغ

المنطقةظلت،الوقتذلكومنذ.أم667عامفيفرنسية

الذيالقصيرالوقتعداما،الفرنسيةالسيطرةتحت

والبرتغاليةالبريطانيةالعسكريةالقواتلحكمفيهخضعت

.الميلاديعشرأضاسعاالقرنأ:أ!شي

غياناإلىسياسيينسجناءإرسالفيالفرنسيونولدأ

القرنمنالتسعينياتفيالفرنسيةالثورةخلالالفرنسية

معسكرأنشئأم854عاموفي.الميلاديعشرالثامن

أفأ07نحووحبس.ا!سشعمرةهذهفيللسجونرسمى

قياموحتىام852عاممنالفترةفيالسجونفيشحص

.أم49هعامفيبإغلاقهافرنسا

خارجيةفرنسيةإداريةمنطقةالفرنسيةغياناوأصبحت

الفرنسيةغياناشرعتالوقتذلكومنذ.أم469عامفي
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حياةنوعيةوتحمسيناقتصادهاتطويرفيفرنسامنبدعم

قويةحركةانبثقتالقرنهذامنالثمانينياتوفيسكانها.

معظمأنغير.الفرنسيةغيانافيفرنساعنللاستقلال

إداريةمنطقةالفرنسيةغياناتبقىأنفييرغبونالناس

لفرنسا.تابعةخارجية

.العقوباتمستعمرةبمكاينأيضا:انظر

.سورينام:انظر.الهولئديةغيائا

مننوعأيم!وصففييستخدممصطدحالغدية

يستعملوقد.الجزئىالوعىحالةاو،الطبيعيغيرالنوم

تنويماينومونالذينالأشخاصحالةوصففي

الأشخاصوبعض،الروحيينوالوسطاءمغنطيسيا،

،الحالاتبعضوفي.العقليألاضطرابيعانونالذين

على،الوقتمنطويلةلفتراتالغيبةحالاتتستمر

وقد.قصيرةلفتراتالعادةفيتدومأنهامنالرغم

وصففىالأمرأولفيالكلمةهذهاستخدمت

الزمن،منمدةالمرءفيهاالروحتفارقالتىالحالات

البعض.اعتقادحعسب

الغيبة.حدوثإلىتشيرعلاماتأيةثمةوليس

والتنفس،النبضوتيرةتتباطأ،الحالاتمعظمافيولكن

أقلالحالةلهذهيخضعالذيالشخصيكونولا

يعلملاوقد،حولهماعلىتطرأالتيللتغيرأتاستجابة

يستجيبأنهلوكماالمرءويبدو.منهقريبايجريما

نماذجأحسنولعل.الواقعفيموجودةغيرلقوى

الذيمماالروحيالوسيطحالةهيالمعروفةالغيبةحالات

منالرغمعلىولكنه،عميقنومفىا!شغرقأنهيبدو

نأيمكنالغيبةتلكمثل.وي!صبيتكلميزالماذلك

وقد.العميقالمغنطيسيالتنويمبحالاتشعبيهةتكون

.الهذيانحالاتتشمل

المغنطيسي.التنويمأيضا:انظر

منوليس.العميقالتامالوعيفقدانحالةالغيبوبة

الحالةهذهمثلفىيكونونالذينالأشمخاصإعادةالممكن

وأالنشادر،روحمثلالمألوفةالمنبهاتطريقعنوعيهمإلى

قدالتيالأ!مبابومنبالإبر.الوخزأوالخفيفبالضرب

ونوبات،الزائدةالدوائيةالجرعاتالغيبوبةإلىتؤدي

والسكتات،الخبيثةوالأوراماشأس،وإصابات،المرض

الكبدومرضىالسكريالبولمرضىأنكما.الدماغية

وفقاالغيبوبةالأطباءويعالجللغيبوبةأيضامعرضونوالكلى

لمسبباتها.

طائر.،الأوكانظر:.عدررلمحول

غريتمبنقصىالقنالجزرمنواحدةعكيردري

000.56نحوغيرنزيسكانعدد.الإنجليزيالقنال

مساحتهاتبلغالتي،الجزيرةمنكبيراجزءاوتغطى.نسمة

بالاشمجارمحاطةوميادينصغيرةمزارع2،كم63

فيألمحميةالبيوتوتستخدم.متعرجةضيقةوممرات

صيرةوفيالأزهار.منمتعددةوأنواعالطماطمزراعة

وأفرا.حليباوالبيضاح!السمراءالأبقارتنتج،غيرنزي

المحيكةالملبوساتوإنتاجالمصرفيةالأنشطةوتعتبر

بيترسانتميناءيعدالتيالجزيرةهذهفيمهمةصناعات

الرئيسية.مدينتها

جمهورقيفي)استعمالهااللغة،الأيرلنديهانو:.افي

.1(أيراسد

الكتاباتكليشملالغيدياللأدب.الأدبالغيلي،

إلىللإشارةيستخدمماغالباالمصطلحأنإد!.الغيليةباللغة

الغيليللأدببالنسبةأما.الأسكتلنديالغيليالأدب

.الأدب،الأيرلنديان!:،الأيرأضدي

نحوأسكتلنداإلىالغيليةاللغةالأيرلنديونالغزاةأدخل

لغةتطورت.الغيليونانظر:.الميلاديالسادسالقرن

فيالأيرلنديةنظيرتهاعنالأسكتلنديةالغيليةالتخاطب

شكلفياشتركتا،اللغتينولكن.الميلاديالعاشرالقرن

باللغةمهمةمخطوطةوأول.قرونلعدةواحدكتابي

شعراءكتبهاليزمورعميدكتابهيالأسكتلنديةالغيلية

قصائدعلىواحتوت،أمء02عامنحومتجولون

.المتجولالشاعرانظر:.شائعغيليوشعر،قصصية

فيهالنثرولكنبالشعر،غنيالاسكتلنديالغيليالأدب

القرنشعراءمنماكلويدوماريمكدونالدجونيعدفقير.

ألكسندرالشاعرينولكن،الرئيسيينالميلاديعشرالسابع

القرنفيعليهماتفوقاماكنتربانودونكانماكدونالد

.الميلاديعشرالثامن

القرنمنالستينياتبعدالقديمبالأدبالاهتمامازداد

ماكفرسونجيمسنشرأنبعد،الميلاديعشرالثامن

بدأ.أوسينالأسطوريوالمحاربللشاعرمزعومةترجمات

الأدبإحياءهايكامبلوجورجمكلينلحمورليالشاعران

واستمر،الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتفيالقديم

.اليومإلىاللإحياءهذا

اللغةفرعإلىالغيليةاللغةتنتمى.اللغةالغيلية،

ال!وروبية.الهنديةاللغاتعائلةفروعإحدى،السلتية

انظر:.أوروباوسطمنأيرلنداإلىمعهمالغيليونجلبها

إلىمعهمالأيرلنديونالغزاةأخذهاوقد.اليليون
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اللغتانتشترك.الميلادياسمادسالقرننحوأسكتلندا

ولكنهما،الكتابىالشكلفيوالأسكتلنديةالأيرلندية

القرنمنبدءاللتخاطبمنفصلينشمكلينإلىتطورتا

الأيرلنديةالتخاطبلغةبدأتثم.الميلاديالعاشمر

.الميلاديعشرالثالثالقرنبعدلهجاتإلىتنقسم

هيبهاالتحدثيتمالتيالرئيسيةالثلاثواللهجات

وكوناختمونستر،مقاطعاتمنكللهجة

.ودونيجال

اللغةيفرضواأنإنجلترامنالقادمونالغزاةحاول

القرنبدايةمنوأسكتلندا،أيرلندا،سكانعلىالإنجليزية

،الميلاديعشرالتاسعالقرنوبحلول.الميلاديعشرالثاني

عاموبحلولأس!خلندا.فيأقليةالغيليةاللغةأصئمتحدثو

ربعيشكلونأيرلندافىاللغةهذهأصئمتحدثو،أم185

تقريئا.السكانعدد

أيرأسداأنحةالأيرأضديةاللغةأصسحت،أم229عاموفي

بتأييدحظيتالتيالوحيدةالسلتيةاللغةوهي.الرسمية

أيرلنداسكانمن%03ويمستطع.الدولةواعتراف

عددإلايوميةبصفةاللغةلايستخدمولكنبها.التحدث

نسمة08).00وهناك.أيرلنداانو:.منهمقليل

أسكتلندا.فيالغيليةباللغةيتحدثون

الألفباء.:أيضاان!

مرالجويدليينفرعإدىيشمونجماعةأعضاءالغيليون

الأوروبية،االقارةصتالجويدليونجاء.السلتيةاللغةمتحدتى

حزيرةإلىبعضهمذهبهماكومن.أيرلندافيوامشقروا

الغربىالشماليالشاطئمنمقربةعلى،مانأوفآيل

للإنجلترا.

للإشارةاللاتينيةالوثائقفيسكوتيالاسماستخدم

الأيرلنديينبعضامستقر.الأيرلنديينالسكانإلى

وأطلقوا،م005سنةحوالىأسكتلندافىالألعسكتلندبن

لسكانأجداداأصئالغيليونوهكذا.الدولةعلىاسمهم

الغيليالمصطلحفإناليومأما.الأسكتلنديينمنالهضاب

لوولكن.الأسكتلنديينمنالهضابسكانغالبايعنى

فىأيضاحقاللأيرلنديينفإنالاعتبار،فياللغةأخذنا

الاسم.

السحب.انظر:.الغيمة

مجموعاتمنمجموعةأيعلىيطلقاسمالغيئون

الصحراء.جنوبيإفريقياأنحاءكلفىتعيشالتيالقردة

قردةوتزنقصير.ووجهمعممتديرورأسطويلذيلولها

الإناثلكن.كجم7و51.بينماالنموالمكتملةالغينون

انتنارا.الغينودقردةأ!اعأكترالفرفت

وشعرالقردةهذهوجهشعروينموالذكور.منقليلاأصغر

والأحمروالأبيضبالأسود،الظلالمختلفةبألوانجسدها

شعرالبالغةالغينوناغردةالبعضر.الخصوصشجهعلى

وجوهها.فيطويلأبيف!

غابيةبيئاتفىتعيشمنهانوعا02منأكثروهناك

الأمطاروغاباتالمستنقعاتتشملمتسقةمتنوعة

جميعوتكاد.والعشبيةالشجريةواسسهولالاستوائية

النوعيكونوربماالأشجار.فيتعيمقالأنواعهذه

بينانتشاراالأنواعأكثرالفرلمحتباسممنهاالمعروف

إفريقيا.قردة

وتقتات،الطعاممنعديدةأنواعاالغينونقردةتأكل

النباتوبراعمالشجر،وأورافالفواكهرئيسيةبصفة

نأمنتصطادكما،الحشراتأيضاتأكلوهىر.اسذروا

جيوبوللقردة.الصغيرةوالحيواناتالطيورصغارلآخر

منوافربقدرالاحتفاظمنتمكنهاخدودهافيصغيرة

.الطعام

تتكونمجموعاتفيالقردةمنالأنواعهذهوتعيش

صغارها.ومعهاالبالغةوالإناثالذكورالقردةمنعددمن

بسيطرةيتمتعلاولكنهذكر،قائدالمجموعاتولبعض

قوية.



الجزءفيدلإفريقياالغريالساحلعلىيقعقطرصئهيئدا

غينيابأرضتوجد.الأطلسىألمحيطناحيةالغربتجاهالبارز

الخضراء،والسهولوالمرتفعات،الساحليةالمستنقعات

الأفارقةمنغينياسكان.الغاباتتغطيهاالتىوالتلال

ومدينةغييا.جمهوريةهوالرسميالدولةاسمالسود.

.المدنأكبرالعاصمةكوناكري

لتحسينكبيرةإمكاناتبهاولكنفقيربلدوغينيا

.الوفيرةالطبيعيةمواردهابسببالاقتصاديةالأوضاع

غينياولدى.والتعدينالزراعةعلىاقتصادهاويعتمد

منهيستخرجمعدنوهوالبوكسيتمنكبيراحتياطي

.الألومنيوم

التاسعالقرنأوائلمنذفرنسيةمستعمرةغينياكانت

علىحصلتحيثام،589عامحتىالميلاديعشر

استقلالها.

غينيافىالمدنيةبالحكومةالجيمقأطاح.الحكمنظام

العسكريونالقادةاستولىالوقتذلكومنذ.أم849عام

الوطنى.للإصلاحالعسكريةاللجنةخلالمنالبلادعلى

بمقتضاهالحكمانتقلأم،099عامجديددستورصياغةتم

أطلقأخرىلجنةالعسكريةباللجنةواستبدل.للمدنيين

عضويتهافىضمتالوطنيللإصلاحالمؤقتةاللجنةعليها

،أم399عاموشهدسواء.حدعلىومدنيينعسكريين

غينيا

-طريى

حديدلهسكك-!كا--

وطنعةعاصمة!

أخرىمدد.

البحرسطحمستوىفوقارتفاعء

فورينانبالملمرويياثرحم!لأ!مالئي

كلندبتهي!ياءررءل!يجر

!!لا!!-*كا!!قكالح!ؤفيىكاص!7

أ!برقلافيس!حللم!!غ"لحجيريا

كااع!

اءإلميص!!طيثييي(*،!ء-!!ستو

الدوليةالحدودفيمرجعاليستالخريطههذه

153غيندا

عاموفي.تعدديةانتخاباتبعدللبلادجديدرئيساختيار

عضوا411لاختيارنيابيةانتخاباتأجريتام،599

الوطنى.للمجلس

مقيموزيرمنهاكلايحكمأقاليمأربعةإلىغينياتنقسم

وحدة33إلىبدورهاالأقاليموتنقسم.الرئيسيعينه

.ولاياتتسمىحكومية

6..000798حوالىغينياسكانيبلغ.السكان

85%حوالىوينتمىالسود.الأفارقةمنأغلبهمنسمة

أكبرها.الثلاثالرئيسيةالعرقيةالسلالاتإحدىإلىمنهم

الهضبةإقليمفيمعظمهميعي!ش.البيولأوالفولانيون

هيالثانيةالكبيرةوالجماعة.جالونفوتاوالمسماةالوسطى

غينيا،شرقىشمالمنكبيراجزءاتحتلوهيالمالنكيون

هذهوثالث.وسيجويريوكوروسا،كانكانمدنخاصة

امتدادعلىتعيشوهيالسوبسو،جماعةهيالفصائل

الصغيرةالعسوداءالعرقيةالجماعاتوتمثلغينيا.ساحل

غينيا.سكانمنماتبقىمعظم

معظمولكنغينيا.فيالرسميةاللغةهيوالفرنسية

البلاد.فيالثمانيالإفريقيةاللغاتإحدىيتحدثالشعب

%اوالنصارىالسكانمن85%نحوالمسلمونويشكل

الدياناتتتبعالباقيةوالنسبة.الكاثوليكمنمعظمهم

التقليدية.الإفريقية

موجزةحقائق

.كريكونا:صمةلعاا

الفرنسية.:الرسميةاللغة

.2كم758.542:المساحة

كم.565جنوب-شمالكم،572غرب-شرق:المسافاتأكبر

كم.503:الساحللطو

البحر.سطحمستوىفوقاملأ752نيمباجبلمنطقةأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوى:ارتفاعأقل

الكثافة.نسمة000.798.6م6991عامتقدير:السكان

%3،،ريفي%07:السكانىالتوزيع20شخصاكم82:السكانية

السكانعددبلغفقدم8391تعدادفيأما.حضري

م:1002عامالسكانتقدير.نسمة024.533.4

نسمة.7لم000.819

الشامية،الذرة،البن،المنيهوتالموز:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الجنة.وموزالحلوةوالبطاطاوالأررالسودانىوالفولالنخيلمنتجات

والنسيج.الغدائيةالمشجات:الصناعة

والذهب.والماسالبوكسيت:التعدين

الحرية.:الوطنيالنشيد

التضحيةروحإلىالأحمراللوديرمز.رأسيةحطهوطثلاثله:العلم

.الغالاتإلىوالأحضروالثروةالشمسإلىوالذهبي

الفرلك.:الأساسيةالوحدة:العملة
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فىالأسواقأحد

فيهتعرض،كوناكري

المنزلية.الأدواتا

غيياعاصمةوكونا!صي

وبعضالمدد.وكمرى

الذينوحاصةأ!ييينا

كولاحصي!ييعيشود

يرتدولىالأحرىاوالمدد

الطرازداتالملاس!

لإنذلكومع.الغردي

ل!بزالونالغي!يينمعظما

الملالصريرتدولى

التقليدية.

ص%03شنحوالريفيةالمناطة!أخينييرامن%07يقطن

اضيفي!تاصشتغلىر.ا!درفييعيشونالسكاد

فقصأت!!يمحاصي!!اشراعصتأمحديداوينتج.بالزراعة

بالوظائفالناسفيشتغل،المدنفيأما.عائلاتهملإطعام

والحكومية.الخاصةوالصناعيةالخدمية

الطوبمنمصنوعةدائريةكواحأالريفيةالمنازلمعظما

فيأما.أ!قم!امنأسقفذات،الشمسفيالمجففاللبن

منازلشيالناسمعظمافيعيش،والصغيرةالكبيرةالمدن

أطوبامنمصنوعةواحدطابة!ذاتالش!ظ!مستطيلة

بهايوجدغينيافيالمخازلمنوضليل.الخشبمنأوأط!تا

يضصولامدينةتعالير.صحىصرفونظامكهرباء

!ن.المسافيشديدانقصا

فييعيشونأسذيراأولئكخاصةالعيمييرمنوكثير

غربي.طالغذاتملابسيرتدونوالصغيرةالكبيرةالمدن

الملابسيرتدونمازالواأضاسامعظمفإنومبرلك

رداءالتقليديالثوبفإن،للرجاللالنسبة.التقليدية

خارحياثوباالنساءوترتديبوبو.يسمىفضفاض

زاهيةألوانذاتطويلةقمالققطهعةمنمصنوعافضفاضا

أ!!عط.احولتربط

والدخنأ!درةاأما.الساحللسحانالرئيسيالغذاءالأرز

أط.الشمافيالسافاناأراضيفيالرئيسيأخذاءافيشكلان

حتىالمعليبالماءمخلوطةالوجباتفيعادةالحبوبتدخماط

لشملر.الحارةأصواباصلصةمعدايقدءو،غليظقوامات!صن

الجنةوموزالمنيهوتمثل،اتالحضرارالوجباتبعض

اضاسايأك!وأحيانا.الأناناسواوالبرتقالالمانجوامث!والفواكه

قدرعلىيحصلونلاالغينجينمعظمر.الأسماكوااللحوم

وبعضهم،وجباتهمفيأغيتاميناتواالبروت!تمنكاف

محليا.المصمعةالمشروباتبعضأوبالماءجاممزرالل!تيشرب

القراءةأجالغيناإجماليمن35%كحويستطيعو

تقبلالتيالمجانيةالدوأ!ةمدارسالح!صمةتديرو.أحضابةاو

ومع.عشرةوالتاسعةالسالعةس!ب!!الأطغ!ا!اجمير!

إلىفعلايذهبونغينيافيفقطالأطفالاتلثفإن،ذأ!ك

الدراسةحجراتشينقصيوجدحيث،المدرسة

جامعتيتتبعالتيبالكلياتمنهمقليلويلتحه!.والمدربت

.وكان!!انكوناكري

خلالمنعنهايعبرونغنيةشعبيةثقافةالغينيينواررى

المسرحي.والفنالشعبيةالأساطيرواالموسيقى

يرويه،الغينيةأضقافةافيالمهمةالمعال!اأحدأضاريخا"

بصناعةالحرفيونيقومو.جريوتسلاسماشونالحعرر3اوأا

الجلدية.والمنتجاتألمعدنيةاوالحليالمسموحةأ!سا،1ا

2.ع42هلأ7ء8غينيامساحةتبلغ.والمنماخالأرض

غينيا-أ:هيرئيسيةأقاليمأربعةإلىالقطروينقسما

فوتا2-المستنقعاتلهتنتشرساحليشرلطوهي،السفلى

حيتالوسطىالهضبةتشغل،أ!معطىاغينياأوجالون

منشماليةمنطقةوهيالعلياغينيا3-الصلبةاشتربةتوجد

وهىغينيا،مرتفعات-4السافاناتسمىالخضراءأسسخوأ!ا

الشرقي.الجنوبفيوتلالغاباتمنطقة

جبلوهيالبلادفيقمةأعلىغينيامرتفعاتتتضمن

البحر.معطحمستوىفوقأم،752يرتفعالذينيمبا.

النيجرأنهارمنهاالأنهار؟امنأحديدالغينياحديور

مصابعندالمانجروفأشجاررتنمو.جامبياوأ!أصشغااو

الظيحيواناتغينيافيأغطريةاالحياةوتشم!!أنخاهـغيميا.

والأسودالأرقطوالنمرالنهروفرسأغيلةواواررموس

السامة.والثعابينوالقرود

غينيافيالحرارةدرجاتوتتراوج.ا!متوائيغينياومناخ

وتحظى.م952و32مالين،الساحلامتدادعلىأصسفلىا
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!!كا!م!كمزرثز!!!هث!لمىء!ا،!!ا!لاكا3،كا!ء زر!ء!ير،في3بر،!لم!!ا!كو!!?صلإكا/-ع،كا4!ءلمكا*!؟زر*كبمككل

33ءكاصكا؟ك!و!ض!يمعسروالمء!*ء!دآء

ء!!!ايررزى/ا/!!كاىكا؟

ءصآء!سأقي!زو"يرصكاثركو7!لاص!،!رلمءدض!رر

3*كااص!ح!3بريرثركايز4!1!3ور/بخسكاص؟؟ص!ج*ئناإلأ؟"!،!،

يرء7؟ل!ا؟!م7كأ!بمد!ء!يرءكأغ*ض!!بر"قىكأفيلم!إ*!كالآكأئرع

كو!!بر!ا-ج!؟زو؟؟لم!تر!ص"ير!!رحموض؟!+رو،؟ل!وي!!

القمق.منلأسقم!المصنوعةالأكواخبهاتظوالجوبيةيخنيافىقرية

الريفية.المناطقفييعيمتمونالغينيأحتمعباأرباعثلاتةحوالي

المزارعين.منومعظمهم

وتعتبر.عامكلالأمطارمنسم28.بحوأليالسفلىغينيا

الأمطاركميةوتتراوحالساحلمنأبردجالونفوتامنطقة

اختلافاتايضاسجلتسنويا.سم25و.015مابينبها

المرتفعةوالمنطقةالعلياغينيافيالحرأرةدرجاتفيكبيرة

علىالعلياغينيامنطقةتحصل.الساحليةبالمناطقبالمقارنة

البلاد.فيأخرىمنطقةأيمنأقلالأمطارمنكمية

ومبرلك.تنميةالعالمبلادأقلمنكينياايرقتصاد.

نأيمكنالتيالقيمةالطبيعيةالمواردمنالعديدلديهافإن

العالممخزونثلثحواليغينياففي.غنيةدولةإلىتحولها

.الألومنيومصناعةفييستخدممعدنوهوالبوكسيتمن

خاممثل،مهمةأخرىمعادنمخزونبهايتوفركما

.واليورانيوموالذهبوالماسالحديد

حيث،بالزراعةغينياشعبمن8%0حوالىويعمل

السودانيوالفولوالذرةوالبنوالمينهوتالموزينتجون

كما.أخرىومحاصميلالحلوةوالبطاطاوالأرزوالأناناس

الماشية.بتربيةوالمرتفعاتالسهولفىالمزارعونيشتغل

إجماليمن%01حوالىوالبناءوالصناعةبالتعدينويعمل

الأغذيةمنتجاتبتصنيعالمصانعوتقومغينيا.فيالعمال

والنسئ.والغزل

الرئيسيةالصادرات،والألومنيومالبوكسيتخامويمثل

غينيا.صادراتقيمةمن%59منبأكثريعسهمانحيث

والبنالموزمثل،الزراعيةالسلعأيضاغينياتصدركما

الرئيسية،الوارداتأما.والأناناسالنخيلومنتجات

النفطومنتجاتوالآلاتوالغذاءالبناءموأدفتشمل

الاستهلاكية.والسلعالنقلومعدات

155غينيا

ويستخدمغينيا.فيالرئيسيةالصناعاتمنواحدالبوكسيتتعدين

ثلثغيمياوتمتلك.الألومنيوماستخلاصفيالبوكسيتمعدن

البوكسيت.منالعالماحتياطي

واليابانالصينمنوارداتهامعظمغينياوتستورد

الأوروبية.الدولمنوالعديدالمتحدةوالولاياتوروسيا

للتنميةأساسيةعقبةالمناسبةغيرالنقلنظمتشكل

ومعظمهاجيدةغيربحالةفالطرقغينيا.فىالاقتصادية

ومعظمسيارةيمتلكالسكانمن%امنوأقلممهد.غير

ويوجد.إصلاحإلىحاجةفيالحديديةالسككشاحنات

صغيرةمطاراتإلىبالإضافةكوناكريفيدوليمطار

مدينةوتمثل.أخرىومدنولابيكانكانفيتعمل

دولية.شحنموانئكامسارومدينةكوناكري

واللإذاعةالصحفخدماتعلىالحكومةوتسيطر

مذياعجهازالسكانمن3%منأقلويمتلكوالتلفاز.

تلفاز.جهاز%أمنوأقل

فيالموجودةالحجريةالأدواتتشير.تاريخيةنبذة

المنطقةهذهفىعالقالإنسانأنإلىمتعددةأماكن

قدالناسأنالمحتم!ومن.التاريخماقبلعصورمنذ

0002نحومنذالصحراءإقليممنغينياإلىهاجروا

ومرتفعاتجالونفوتافيالأوأئلوالسكان..مقلحشة

القرنوبحلولالصيد.بحرفةيعملونكانواغينيا

المواشىتربيةفيالسكانبدأالميلادقبلعشرالحادي

الصيدمحلالزراعةحلتوقد.المحاصيلوزراعة

.كبيرةبدرجة

عدةسيطرةتحتغينيامنأجزاءوقعتوقد

إلىالميلاديعشرالحاديالقرنمنالفترةفيإمبراطوريات

إمبراطوريةأصبحتوقد.الميلاديعشرالسادسالقرن

بينالمنطقةفيدولةأقوىالمالنكيونألسسهاالتيمالي
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انتقل.الميلادي!تعشروالسادسعشرالثالثالقرنين

عشرالرابعالقرنينبينغينياإلىالشمالمنالفولانيون

الفولانيينمنالمسلمونأعلنوقد.الميلادلينعشروالتامن

الفولانيينمنالمسلمينغيرضدالجهادوالمالنكيين

وأحكمواالميلاديعشرالثامنالقرنأوائلفيوالمالنكيين

.جالونفوتامنطقةعلى!سيطرتهم

منغينياإلىوصلمنأولالبرتغاليونالرحالةكان

.الميلاديعشرالخامسأغرنامنتصففىالأوروببن

هدهازدهرتوتدريجياأرقاء،وبيعهماالغينيينبجمعوقاموا

إلىقدمألميلادياعشرالسابعالقرنوبحلول.التجارة

لرنساوبدأت.عديدةأوروبيةدوأ!منآخرونتجارالمنطقة

التاسعالقرنمنتصففىغينيامنأجزاءعلىالسيطرةفى

المقاطعاتبعضعلىالفرنسيونحصلوقد.الميلاديعشر

الاخرالبعضعلىوحصلواالمعاهداتخلالمن

مستعمرةغينياأصبحتأم198عاموفي.بالاحتلال

،توريساموريقاوموقدالفرنسيةغينياتسمىفرنسية

ول!ضه،الفرنسي1الأقوياء،أالمالنكي!تالقادةمنوهو

.أم898عاموأسرهزم

اء،49ءعامفيأضانيةاأعالميةاالحربنهايةوبعد

عينيا.فيأ!أمحمااواتحاداتأصسياسيةاالأحزابنشطت

وأصبحأم،479عامفىالديمقراطيالحزبوتكون

بمقاعدالحزبوفاز.ام529عاملهرئيساتوريسيكو

عامسبتمبر28وفي.أم579عامالتشريعيةالهيئة

التامالاستقلاللصالحغينيافيالشعبصوتأم589

فرنسا.عن

منأكتوبر2فيرسميامستقلةدولةغينياوأصبحت

الا!شقلال.بعدرئيسأولتوريسيكوبرئاسةنفسهالعام

نوفمبر.21فيفعالأشكلاغينيافيالأولالدستورواتخذ

باعتبارهالديمقراطيالحزبالبلادقانونأعلنديسمبروفى

غينيا.فيالوحيدالسياسىالحزب

برئاسةتقريباكاملةسيطرةالحكومةمميطرتوقد

فيكينيااقتصادعلىالديمقراطيوالحزبسيكوتوري

أيضاتأملالحكومةوكانت.اشتراكيةدولةلإقامةمحاولة

وتقويةالجديدةالدولةشعوببينأ!حدةاتشجيعفي

.أحرىإصريقيةللدانيمالروابط

تنميةفيتقدمأيتحرزلمغينيافىالأحوالأنإلا

وفيفقيرا.الشعبمعظموبقي،الوفيرةالطبيعيةمواردها

القرنمنالسبعينياتوأوائلالستينياتمابينالفترة

كلبسحقتوريسي!صح!صمةقامتالميلاديالعشرين

أواخروفي.معارضيهبعضوسجنلسياساتهمقاومة

قيودبعضتخفيففيبدأقدسيكوتوريكانالسبعينيات

المسجونين.سراحوإطلاقالحكومة

أوائلوفي.ام849مارس26فيتوريمسيكومات

العملفعطلوا.الحكومةعلىالجيققادةسيطرأبريل

لانساناالعقيدوأصبحالديمقراطيالحزبوألغوابالدستور

وقد.للبلادرئيساالحاكمالسمكريالمجلعمىقائدكونتي

ألاشتراكية،الاقتصاديةالسياساتعنحكومتهتخلت

.الحرةالملكيةسياساتعلىواعتمد

دستورعلىالغينىالشعبوافق،أم099عاموفى

نظاموقيامالمدنيالحكمإلىنتقالالاي!!جديد

الانتخاباتفيكونتيفازوقد.الأحزابأمتعددديمقراطي

فازكماللبلاد.رئيساوأصبحأم399عامأجريتالتى

فيالمقاعدبأغلب،والتقدمالاتحادحز!،حزبه

.أم9!5عامأجريتالتىأجرلمانيةاالانتخابات

سيكو.،توريبمكوناكري:أيضاانظر

لهاترسمولم.الغربيإنريقياساحلتمثيمنطقةممكيئيا

الممتدةالمساحةأنهاعمومايعتقدولكن.قطدقيقةحدود

والجابونالشمالفيحامبيابينالأطلسيالمحيطبمحاذاة

وغينياالعلياغينياإلىالنيجرنهريقسمهاوالحمود!فى

أ!سفلى.أ

عشرالخامسالقرنفيغينيااسماستخدامبدأ

أرصتعنيبربريةكلمةمنمصدرهيكونوربما.الميلادي

علىأسماءالأوائلالأوروبيونالتجارأطلقوقد.السود

التيللخدماتوفقاالعلياكينياساحلفيعديدةأجزاء

وشملت.الاستعماريةلتجارتهمالاجزاءهذهتقدمها

وساحل(،الحاليةليبيريا)وهوالحبوبساحل:أسماؤهم

وساحلغانا(،منجزءالان)هوالذهبوساحلالعا!،

(.الحاليتينونيجيريابنين)ويشملالعبيد

الوقتفيغينيااسممستقلةدولثلاثوتستخدم

بيساو،-وغينياالالمستوائية،غينيا:وهىالحاضربم

مستعمرةالاستوائيةغينياكانتوقدغينيا.وجمهورية

لمنطقةاوباسم،الأسبانيةغينيابالمماعرفتأسبانية

بيساو-غينياوكانتبعد.فيماالأسباليةالاستوائية

البرتغاقي.غينياسميالبحاروراءفيمابرتغالياإقليما

غينيامستعمرةلممابقاتسمىكينياجمهوريةوكانت

الفرنسية.

بيساو.-غينياغينيابمبمالاستوائيةغينياأيضا:أن!

إفريقياغربفييقعصغيربلدالاستوائيةغيئيا

للقارةالغربياسماحلتمكللىمنطقةمنويت!صون

بالمنطقةسكانهامعظميقطنجزر.خمسإلىبالإضافة

وتقع.والجابونميرونال!طبينالواقعةموفيريوالمسماة

بعدعلىخلئكينيافىبيوكوالمسماةالجزرأكبر
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هى،أخرىجزروهناك.مونيريوغربشمالكما06

فيتقعوأنوبونجرأندوإلوبيلثميكووإلوبيكوريسكو

عاماستقلالهاالاستوائيةغينيانالت.ريومونيغربشمال

التاسعالقرنأواسطمنذالأممبانحكمهاوقد.أم689

.الميلاديعشر

منمجموعةالاستوائيةغينياتحكم.الحكمنظام

رئيسمنصبالمجموعةقائدويشغل.العسكريينالضباط

المجلسيسمىللوزرأءمجلساالرئيسويعين،الحكومة

القيامفيالحكومةليساعدوذلك،الأعلىالعسكري

بوظائفها.

عامنسمة014!...عددهمبلغ.السكان

ريوموني.منطقةفيمنهم08%يقطن،أم699

إفريقيةعرقية)مجموعة،الفانجلسلالةينتميومعظمهم

إلىينتسبونسودأفارقةبيوكوفيالناسواغلبسوداء(.

الناسمن7%0ويقطن.العريقتينفرناندينووبوبيطائفتي

ومعظم.المدنفيمنهم3%0وحوالى،الريفيةالمناطقفي

وجمعالاسماكوصيدبالزراعةيشتغلونالريفسكان

الصناعاتفىالسكانفيعملالمدنفيأما.الحطب

والاستيراد.بالتصديرأوالصغيرة

لغةفهي،الأسبانيةهيالبلدلهذاالرسميةاللغة.اللغة

اللغةأنإلا،والمدارسالتجارةولغة،الرسميةالحكومة

الفابخ.هيانتشاراالأوسع

حيثالمناطقهذهفيالشائعةهيالكاثوليكية.الديانة

الباقينأغلبأما.السكانأرباعثلاثةحوالييعتنقها

.أخرىإفريقيةدياناتفيمارسون

الاستوائيةغينيا

دو?طرق--

حديديةلسك

وطنيةعاصمه!

أحرىمددء

البحرسطحمستوىعنالارتفاعهـ

ادوليةالحدودلمحىمرجعاليستالحريطههده
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بيوكو.جزيرةفيوتقعملابو:العاصمة

الأسبانية.:الرسميةاللغة

الاستوأئية.عينياجمهورية:الرسميالاسم

2.كم.51028الاحماليةمساحتهاتبلغاللساحة:

مستوىفوقم/8003إزابيلسانتاجبلنقطهةأعلى:الارتفاعمستوي

الساحل.امتدادعلىالمحرسطح

السكانيةالكثافة،نسمة14،،000:أم699عامتقدير:السكان

2.اكمنسمة51

أما.المدنفي3%و،،الريفيةالمماطقفى07%:السكانيالتوزيع

3،،،0،،بلغالسكانعددفإن،ام839عامتعدادحمسب

نسمة./000463يكونأنيتوقعم1002سسةوفىنسمة

،الحلوةالبطاطا،البن،المنيهوتالكاكاو،الموز،:الرئيسيةالمنتجات

.الخامالصناعةوخشب

ومثلثوخضراءوبيضاءحمراءأفقيةخطوطثلاثةمنيتكون:العلم

سنةوحتىأم969سنةمنذالعلماستعمل.ساريفعلىأزرق

.أم979عامفيأخرىمرةاعتمادهوتمأم789

العطمة.سعادتنادربعلىنمشىدعنا:الوطنيالنشيد

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.الفرنك:الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

يذهبأنعلىالبلدهذافيالقانونينص.التعليم

الكثيرأنإلا،عشرةالثانيةسنحتىالمدارسإلىالطلاب

مدنثلاثوهناك.المدرسيننقصبسببلايذهبمنهم

فيويوجدثانويةمدارسفيها،وإببيانوباتاملابووهي

بأنهعلماالمعلمينلتدريبمدارسوملابوباتامدينتي

وإحدى.الاستوائيةغينيافيكلياتأوجامعاتلاتوجد

فيتتمثلالبلدهذاتواجهالتىالرئيسيةالمشكلات

قليلعددسوىلايوجدإذ.الصحيةخدماتهامحدودية

إلىأدىمما،الصحيةالرعايةنقصوكذلكالأطباءمن

.أخرىوأمراضوالحصبةالملاريامرضانتشار

تغطي2،كم510282مساحتهاتبلغ.والسطحالمناخ

ماالبلدمساحةمعظمالكثيفةالمطرةألاستوائيةالغابات

محاصيلتنتجوبيوكو.مونىلريوالساحليةالسهولعدا

الغنيةالتربةفيوتنمووالكاكاو،والفاصولياوالبنالموز

نأإلاللزراعةصالحةغيرفهيريومونيتربةأمالبيوكو.

لصنعتستعملغاباتهاوأشجار،المنطقةفيتزرعالقهوة

ويصلوحار،رطبومناخها.الخامالصناعةأخشاب

المعدلويتفاوت.م72منأكثرإلىالحرارةدرجةمتوسط

إلىملابوفيسما39مابينالأمطارلسقوطالسنوي

أوريكا.فيسمأو.9.

وتشمل.الزراعةعلىأساسايعتمدالاقتصاد.

.الحلوةوالبطاطاوالمينهوتالموزالرئيسيةالغذائيةالمحاصيل

منهيصدرحيثالكاكاومثلمحليةمنتجاتوتتوافر

غحانا/نحجريا/كا،وع7

الاسموآنية،!لمإفويخاليا

أءحطر!لأسسيم-سلما،

إتوبوو.كاا

ساوتومبمص-حتجءلدا3صلغؤ

ولرنم!يبصلاصأنح!
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مهمةأنك!ابيوكو.منتأتيالنسبةوهذه%09حوالي

غاباتوهناكالجزر.حولوخاصةتششرال!سماكصيد

خشبمايسمىيصئمنهاحيثالاقتصادفىأهميتهالها

البرية.أطرقامنكمأ)061حوافيويوجد.الأبلكالتق

وهناك.ومبينيوملابوولوباباتاهىالرئيسيةوالموانئ

واحدةتلفازيةومحطةإذاعيتانومحطاندوليانمطاران

الحكومة.تديرها

منأوله!االأقزاميكونأنالمرجحمن.تاريخيةنبذة

قسا!فيهاس!ضواإذ.ريومونىبمنطقةالانيعرففيمالمحكنوا

مختلفةعرقيةطوائفواحتلت.الميلاديعشرالثالثالقرن

أغرناحتىريومونىمنطقةوالفاجوالبنجاالبوبييتمثل

خلالبيوكوفىالبوبياستقروقد.الميلاديعشرالثامن

إلىقدممنأوليعدونوبذلكالميلاديعشرالثامنالقرن

فيها.وسكنواالجزيرةهذه

وبعد،أم471عامفىأنوبونإلىالبرتغاليونقدم

بيوكوثم،أنولونأرضفىبحقهميطالبونأخذواذلك

تمكنتوقد.الساحلمنالرئيسيةالأرضمنوبجزء

أغرنامنتصفشيالمناطهتتلكعلىالسيطرةمنأسبانيا

عاممستعمرةفيهاوأقامت،الميلاديعشرالتاسع

ح!صمابمنحهااستقلاأ!االمستعمرةهذهونالت.أم959

.أم639عامفىذاتيا

أكتوبرمنعشرالثانيفياستقلالهاالاستوائيةغينيانالت

فرانسيسكو!سيطرواحدبعامذلكوبعد.أم689عاممن

لها.دكتاتوريارئيساوأصب!!،مةالح!ضعلىنغيوماماسياس

وزجالناسمنال!ضيرباغتيالالحكومةقامت،عهدهوخلال

مغادرةعلىغيرهمالالافوارغماسمجن،فيمنهمالكثير

الجيشضباطمنمجموعةقامتأم،979عاموفيالبلاد.

علىبانقلابمباسوجو،نيغيوماأوبيانغتيودوروالعقيدبقيادة

الحديدةالحكومةونفذت.عسكريةحكومةوشكلواماممياس،

جديدارئيسابأقبيانغونوديماسيالرفيالإعدامحكم

ملابو.:نظرا.للحكومة

.بيساوغينيا-:نظرا.لبرتغاليةاغيئيا

ويمثى،بالاستقلاليتمتعصغيرقطربيساو-غينيا

وتنطقبيجاجوسجزروتعد.الإفريقيالغربيالساحلنتوء

الغربيالعساحلعنقليلاتبعداكتيليساجوسأيضا

هيوبيساوبيساو.-كينيامنيتجزألاجزءاالإفريقي

أجحرياوالميناءالمدنكبرىكونهاعنفضلا،العاصمة

للدولة.الرئيسى

غينيا-سكانمنالأكبرالقطاعبالزراعةويعمل

والفولالأرز،:الرئيسيةالمحاصيلوتشم!!بيساو.

بسبب،المحصولينهذينزراعةتزدهرحيث،السوداني

البلاد.هذهيسودالذيالمداريالمناخ

غينياتسمىبرتغاليةمستعمرةبيساو-غينياكانتوقد

البلادهذهنالتحيثأم،74!عامحتىالبرتغالية

التحرير.حربمنعاماعشرأحدبعداستقلالها

تشريعىمجلسبيساو-غينيايحكم.الحكمنظام

منألمجلسهذاويتكون.الوطنىالشعبمجلسيسمى

لغينيا-الإقليميةالمجا!عبرانتخابهميتماعضؤا015

الشعبويختار.مجالسثمانيةعددهااجالغوابيساو

المجالستقومثم،مباشرةالإقليميةالمجاخسفىمندشليه

الوطني.الشعبمجلسفينوابهاباختياربدورهاالإقليمية

ويعد-له،رئيسباخشيارالوطنيأصشعبامجلسويقوم

المسلحة.للقواتعاماوقائداللدولةرئيسا-منصبهبحكم

الحزبهوواحدسياسىحزببيساو-غينيافي

الحزبلهذاويرمزفيرد.وكيبغينيالاستقلالالإفريقي

اللغةفيالحزبلمسمىاختصمارا5أطهـ!حبالحروف

البرتغالية.

مليوننحوبيساو-غينيالممكانعدديبلغ.السكان

عددإجماليمن85%نحوالأفارقةويش!سل،نسمة

فتشمل%ا5وهي،الباقيةالنسبةأماأ!بلاد.اس!صالى

وبرتغاليةإفريقيةأصولمنتنحدراكتيأغئاتامعظمها

السلاليةالأصولوترجعبا!لولدين.محلئاوتعرفمزدوجة

ويأتي.عرقيةمجموعةعشريننحوإلىالأفارقةللسكان

النحوعلىالحجمحيثمنالعرقيةالمجموعاتهذهترتيب

بيساوغينيا

أحرلبهط!بهلااإ

اللحرسطعمسئوىلوقرتالاع

ادوليةالحدودلىمرحعاليستالحريطةهده

مورشالبا"ءفريقهاكاكاص

ال!-!!!مابيوع-المبحر

.-*ا،عس3لأ-عسصإ"لمء

؟ىضكبنياعبل!ا7شئ!ح!عع/لا
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!ل!!!!7--------ص-----هيريرآ
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.وديسا:صمةالعا

البرتغالية.:الرسميةاللغة

بيساو.-غينياحمهورية:للدولةالرسمىالاسم

إلىالشمالمنكمأ39الملسافاتأطول؟،كم.25136:اللساحة

امتدادعلىكم8!3و،الغربإلىالشرقمنكم232،الجنوب

الساح!.الخط

ويباإرتفاعهاالشرقيةالشماليةالحدودفيتقعقمةأعلى:الارتفاع

انخفا!حاالمناطقأكثرالبحر.سطحمستوىدوقم003نحو

البحر.سطحمستوى

لحوأم699عاملتقديروفقاالسكانعددبلغ:السكان

3،قدرهاسكانيةبكثافةأ!ب،نسمة1./00690"

فىالسكانعددإحماليمن78%نحوويتركز.2ا!التمخصا

وقد.الحضريةوالمراكزالمدنفي%22الباقيةوالنسبةالريفيةالمناطق

313)753نحوأم!17عاملإحصائياتوفقاالسكانعددبلغ

م1،02عامبحلولالسكانعدديصلأنالمتويعسبيمما،نمممة

سحمة.،12217"".نحوإلى

والأرر.السوداليوالفولالنخيللب:الريسيةالمنتجات

الحانبففي.رئيسيةحطوطتلاثةم!الدودةعلميت!ضن:الدولةعلم

نجمةوسطههفىتبرزأحمررأسىخطيوحدالعلمم!الأيسر

يحملالأعلىأفقياد،خ!هان!حدالأيمنالحافوإلىسوداء،

الأحضر.اللونيغطيهالألممفلبينماالأصفر،اللون

الصسرى،الوحدةلمعرفةالبيسو.الأسامميةالنقديةالوحدة:العملة

النقود.انظر:

وأالمالنكيون،الفولانيونالمانجاكو،،البلانتي:التالي

ندينجو.الما،الفولانيون:نظرا.ينجوندالما

ريفيةمناطقفي)78%(بيساو-غينياسكنمعظميعيم!

سكانمعظمأنكما.الزراعةعلىمعيشتهمفيمعتمدين

منسقوفتغطهااللإنمنأكواخفييعيشونالبلادهذه

المادةبحيويةالقائلالاعتقادالسكانمعظمويمارسالق!ق.

.روحلهالكونفيماكليعدونحيث)الأرواحية(،

السكانمنكبيرةنسبةهناكفإنهذاجانبوإلى

بيساو.-لغينياالرسميةاللغةالبرتغاليةوتعد.الإسلامتعتنق

لغةيستخدمونالسكانمعظمفإنهذا،جانبوإلى

الإفريقيةاللهجاتمنمزيجوهيكريولوتسمىمحلية

النزرإلاالبرتغالىالاستعماريتحولم.البرتغاليةواللغة

لمالسببولهذاالبلاد.هذهلسكانالتعليممناليسير

فىوالكتابةالقراءةعلىالقادرينمنالمتعلميننسبةتتجاوز

جلاءعقبالسكانعددإجماليمن%5البلادهذه

خلالالثوارعملالوضعلهذاونتيجة.البرتغاليالمستعمر

فيالكبارتعليمومراكزالمدارسإنشاءعلىالتحريرحرب

البلاد.منالمحررةالمناطق

العديدتحويلعلىالحكومةعملتالحربانتهاءوإثر

.مدارسإلىالبرتغاليالجيشثكناتمن

نحوبيساو-غينيامساحةتبلغ.والمناخالسطح

الاستوائيةالغاباتالساحليةالمناطقوتغطي2كم251.36

علىالماءفيالمانجروفأشعجاروتنمو.والمستنقعاتالكثيفة

كلماتدريجياالارتفاعفيالأرضوتبدأ.الساحلامتداد

تغطيةفيالسافاناحشائشتبدأكما.الساحلعنبعدنا

بيساو-غينياويخترقللبلاد.الداخليةالأقاليممعظم

فيتجريالتيالرئيسيةالأنهاربينومنالأنهار.منالعديد

الجيبا.ونهر،والكوروبالالكاشوالقطرهذا

جاففصليتخللهمداريبمناخبيساو-غينياوتتمتع

الفصلخلالالحرارةدرجةمتوسعطويبلغ.رطبوفصل

.م23نحو-ومايوديسمبرشهريمابينيمتدالذيالجاف

يونيوشهريمابينيمتدالذي-الرطبالفصكملفيأما

.م528نحويبلغالحرارةدرجةمتوسعطفإن-ونوفمبر

وأغسطحه!.يوليوشهريخلالقمتهاالأمطارغزارةوتصل

فيسم042مابينللأمطارالسنويالمتوسطويتراوح

الداخلية.المناطقفىسمأ4و.،الوسطىالمناطق

الزراعيةبيساو-غينيامواردمازالت.الاقتصافى

منأكثرويعمل.مستغلةغيرالصناعيةوإمكاناتهاوالمعدنية

أما.الأرضفلاحةفيالعاملةالأيديإجماليمن05%

الهندوجوزالفاصوليا:فتشمل،الرئيسيةالزراعيةالمحاصيل

وخلالوالأرز.السودأنيوالفولوالذرةالنخيلولب

مساحاتدمرتإذ،الزراعيالنشاطتعطلالتحريرحرب

اضطرتالوضعلهذاونتيجة.الزراعيةالأراضيمنكبيرة

لتوفير،استيرادهإلىللأرزمصدرةكانتالتىالبلاد

المهم.الغذائيالمحصولهذامناحتياجاتها

حجمه-صغربسبب-الصناعيالقطاعويستوعب

ويعدالبلد.هذافيالعاملةالقوىإجماليمنضئيلةنسبة

القطاعاتاكثرالغذائيةوالصناعاتالإنشاءاتقطاع

السودانى،الفولويعد.العاملةللأيديالمستوعبةالصناعية

بيساو.-لغينياالرئيسيةالصادراتمنوالروبيانوالبلاذر

الأخرىالصادراتمنبعضاهناكفإنهذاإلىوإضافة

أمتدادعلىبكثرةينموالنخيلولبالهخد،جوزمثل

الوارداتقائمةرأسعلىويأتي.البيجاجوسجزرشواطئ

الشريكالبرتغالوتمثل.القطنيةوالمنسوجاتالوقود

بيساو.-لغينياالرئيسيالتجاري

الزراعيالإنتاجزيادةكانتالتحريرحربانتهاءوبعد

احتياجاتتوفيربهدف،للحكومةالرئيسيةالأولوياتمن

علىالدولةعملتولهذا.الغذائيةالموادمنالبلاد

غيرالأراضيمنالاستفادةتستهدفلمشروعاتالتخطيط

هذهمنالهدفوكان.الزراعيةالتقنياتوتحديثالمزروعة
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غينيا-عاصمةبيساو

هادئومياءمدينةليساو

نهرضفافتمكللى

الصورةوتظهرحيبا.

شارععلىمركراتجاريا

وقد.كابرالأمي!طر

دهذاالشارعهذاسحي

لذكرىتخليداالاسم

الكماخقادالذيكالرال

أحلصالممسلح

الحكمعنالاستقلاأط

الرتغالي.

معاركفيللمشاركينعولفرصتوفيرأيضاالمشروعات

المحاربين.قدامىمنالتحرير

؟الاستقلالأعقبتالتيالحكوماتخططتكما

البوكسيت،مت!أطبلاد،المعدنيةالثرواتلاستغلال

المعادنمنوغيرهاوالزلك،والفوسفات،والنحاس

وندرةاعسياسياالاستقرارانعدامبسبب-أنهغير.الأخرى

مابعدحكوماتتحققل!ا-والماهرةالمدربةالعمالة

أل!نمائية.المشروعاتتنفيذفييذكرنجاحاألامشقلال

يعدولهذا.المعبدةالطرقفيندرةبيساو-غينياوتعاني

وتمتاز.المواصلاتوسائلمنأساسيةوسيلةالنهريالنقل

مما،للملاحةالملائمبعمقهاوجيباوكوروبالالكاشو،أنهار

قدمسافاتإلىالأنهاربهذهالعملاقةالسفنبعبوريسمح

العديدهناكفإنهذاجانبوإلى.كمأ03نحوإلىتصل

البلاد.منمختلفةأنحاءعلىالموزعةالصغيرةالمطارأتمن

الإفريقيةالمجموعاتمنالعديدقطن.تاريخيةنبذة

.ام464عاملهاالبرتغالييناكتشافقبلبيساو-غينيا

عشرالتاسعالقرنوحتىعشرالسادسالقرنومنذ

تنطلققاعدة،الإقليمهذأالبرتغاليوناستخدمالميلاديين

أصبحأنالإقليمهذالبثوما.التجاريةأعمالهممنها

عاممنذبيساو-غينيااسماتحملبرتغاليةمستعمرة

ضمنبيساو-غينياأصبحتأم519عاموفى.أم987

البحار.وراءفيماالبرتغاليةالمقاطعات

الخمسينياتخلالالإفريقيةالقارةشهدتولقد

منالعديدقيامالميلاديالعشرينالقرنمنوالستينيات

الحركةقادةأنشأأم569عاموفي.التحريريةالحركات

الإفريقيالحزببيساو-غينيافىالإفريقيةالوطنية

أهدافبينمنوكانفيرد.وكيببيساو-غينيالاستقلال

وكيببيساو-غينيامنكلاستقلالعلىالحصولالحزب

فيرد.

شمالكم765نحوبعدعلىتقعجزيرةفيرد:كيب

تولىولقد.البرتغالعليهاوتسيطربيساو-عينياغربى

ما569عاممنذكابرالأميلكارالحزبعامأمينممصب

.ام739عاماعتيالهوحتى

بيساو-غينيالاستقلالالإفريقىالحزبعملوقد

علىالعشرينالقرنمنالستينياتخلالفيردوكيب

عدتالتيوالهربالقنصأعمالعلىالفلاحينتدريب

حربفىسيالممياتخطيطاالميلاديالعشرينالقرنفي

.العصابات

عاموبحلول.ام639عامأضحريراحرببدأت

بيساو-غينيالامشقلالالإفريقيالحزبتمكنأم689

فىالمواطنونقاموقدالبلاد.ثلثىتحريرمنفيردوكيب

عامفىشعبيوطنيمجلسأولدانتخابالمحررةالمناطة!

الشعبي،الوطنيالمجلسأعلنالتاليالعاموفي.أم729

كابراللويستنصيبتمكما.مستقلةدولةبيساو-غيميا

للدولةرئيعمئاكابرالأميلكاروشقيقالحزبقادةأحد

حيثالتحرير،حربانتهتأم749عاموفي.الجديدة

التاليالعاموفيبيساو.-غينيابامشقلالالبرتغالاعترفت

استقلالها.فيردكيبنالتأم()759

بيساو-غينيالاستقلالالإفريقيالحزبعملوقد

علىبيريراأرتيستايدالعامأمينهزعامةتحتفيردوكيب

نحوأيضاالحزبوسعىوتنميتها.البلادبناءإعادة

.واحدةحكومةتحتفيردوكيببيساو-غينياتوحيد

أطاحعسكريانقلابحدثأم089عاموفي

حيث،للعسكريينالبلادمقاليدفآلتالمدنيةبالح!ضمة
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فيالرتغالىالحكمعنالاشقلالبأعياداحتفلتبيساو-غينيا

المستعمرضدالتحريرمعاركالثوارخاضفقد.أم749سةمعبتمبر

.أعوامعشرةمنأكثرالبرتغالى

عسكريامجلسامنهبدلآوشكلواالوطنيالمجلسحلوا

بشدةالحاكمالعسكريالنظامعارضوقدحاكما.

أجيزأم849عاموفيفيرد.وكيببيساو-غينياتوحيد

وطنيمجلعرقيامعنبمقتضاهأعلنللبلاد،جديددستور

جديدارئيسابدورهالوطنيالمجلسوانتخبجديد.

أبريلفىأعلنالذيفيرابرناردوجوآوالعميدهو،للدولة

منبدلأالسياسيةالأحزابتعددنظامعنأم099

انتقاليةفترةهناكتكونأنعلىالواحد،الحزبحكم

وتحدر.المقبلةالرئاسيةالانتخاباتمواعيدخلالهاتتقرر

المجالستنتخبهمالوطنيالمجلسأعضاءأنإلىالإشارة

أولأقيمت،أم499عاموفي.مباشرةالإقليمية

الحزبحققوقد.متعددةأحزاببمشاركةانتخابات

مكنتضئيلةأغلبيةفيردوكيبغينيالاستقلالالإفريقي

.أخرىمرةالحكمسدةإلىالوصولمنفيرا

المحيطفيتقع،كبيرةأستوائيةجزيرةالجدددةغدئيا

الكبرىالجزرثانيةوهيأستراليا،منالشمالإلىالهادئ

المساحة.فيتفوقهاالتيجرينلاندجزيرةبعدالعالمفي

منيقربماالجديدةغينيامعساحةتبلغ

ستةمنيقربماسكانهاعددويبلغ2،كم.000818

جبالللجزيرةالداخليةالمناطقوتغطى.نسمةملايين

منالنقيضوعلى.معتدلمناخذاتمناطقوهي،متشعبة

امتدادعلىالمنخفضةبالأراضيالمناخأننجدذلك

ورطب.حارللجزيرةوالجنوبيالشماليالساحلين

والمناطقالقرىفيالجديدةغينياسكانمعظمويقطن

جبليةودياناتقرساالسكاننصفيقطنبينما،الريفية

معزولة.

الخارجيبالعالمالجديدةغينياسكاناتصالاتظلت

وفيمحدودةالقرنهذامنالثلاثينياتمنتصفحتى

ضيق.نطاق

أريانهما،الجديدةغينيافيسياسيتانوحدتانوهناك

الوحدتينهاتينمنكلوتضم،الجديدةغينياوبابواجايا

لها.المجاورةالجزر

تقعالغربيةأريانباسمسابقاتعرفكانتجاياأريان

ولاياتمنولايةوتعد،الجديدةغينيامنالغربيالجزءفي

الساحلعلىتقعالتيجيابورامدينةوعاصمتهاإندونيسيا

إندونيسيا.انظر:.الشمالى

منالشرقيالنصففيتقعفهىالجديدةغينيابابواأما

ولكنهاقبلمنلأسترالياتابعةوكانتالجديدةغينيا

بورتوعاصمتها.امء79عامفيمستقلةدولةأصبحت

انظر:.الشرقيالجنوبيالساحلعلىتقعالتيمورسباي

.الجديدةغينيابابوا

شعبوهمالميلانيزيينمنالجديدةغينياسكانومعظم

والشعرالسوداءالبشرةذويمنالهادئالمحيطشعوبمن

منمايقربأيضاالجزيرةهذهفيويعيش.الكثيفالأسود

ويقيم،والأوروبيينوالأستراليينالآسيويينمن000.35

كبيرةأعداداستقرتولقد.الساحليةالمدنفيمعظمهم

جايا.إريانفيالأخرىالأندونيسيةالجزرسكانمن

الجنوبيالساحلعلىتقعالجديدةعينيابالواعاصمةمورسبايبورت

المدينةجعلفيساعدعميقميناءوهي.الجديدةغينيالجزيرةالغربي

تجاريا.مركزا
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الححرسطحألعاطئنتقإفون!ف!و!ثيميهىإ

الدوليهالصودفيمرجعاليستالحريطةهده

أكواخفيالمرتفعةالأراضيفيالقرويينمعظمويقطن

عليهايعتمدونالتيالحلوةالبطاطاويزرعونالقشمن

منالأكبربالجزءالخنازيرتمدهمكما،رئيسيكغذاء

القرويونفيبنيالمنخفضةالأراضيافيأما.ل!حومحاجتهم

وذأسك؟الأرضامستوىصتترتمئهاركائزعلىمساكنهم

أخدائيةاالمحاصي!!رأهما،والجفافالبرودةتوفيربهدف

الس!ظنويعتمد.أجامواأغلقاسواالموزلديهمالرئيسية

فيالشرقيدالساحلأسشقعاتامنطقةفييقطنونالذين

منالمستمدةالنشوياتمننوعوهوالساغو،علىغذائهم

الختلفة.بأنواعهاالنخيلأشجار

محليةلهجة007منأكثرالجديدةغينيافيويوجد

الناسمنكثيرافإناللهجاتمنالكبيرالعددلهذاونتيجة

يعيشونالذينجيرانهممعحتى،التفاهمعليهمايصعب

سكانمنكبيرةنسبةوتتحدث.منهمقريبةمسافةعلى

الإنجليزيةاللغةمننوعاالجديدةغينيامنالشرقىالجزء

لغةوهذه،بيسنتوكأوالهجينالإبحليزيةباسميعرف

الختلفةالأسشةذويمنيستإإلمتحدثونمشتركة

منكثيرفيتحدث،الغرليالجزءفيأمابوساطتها،التفاهم

ثانية.لغةالملايولغةالناس

منالجديدةغينياتخترقكبيرةجبليةسلسلةوهناك

في!متانليأوينسلسلةتضموهي،الغربإلىالشرق

يبلغالذيجايابنكاكجبلفيوجدالغربفيأما،الشرق

.الجزيرةفيقمةأعلىوهوم5).03ارتفاعه

ذاتوالوديانبالعشبالمغطاةوالهضابالجبالتغطي

والأدغالوالمراعىالداخليةالمناطقمعظمالكثيفةالأشجار

تحيطر،للجزيرةوالجنوبيةأسثمماليةاالأطرافامتدادعلى

.الجديدةغينيامناطقلعضالمانجروفوأشجارالمستنقعات

الجبالسفوحمنوالأنهارالجداولمنالعديدوينحدر

أكبرحولكبيرةمستنقعاتمكونةالمنخفضةالأراضيإلى

عندسيبكونهرالفلاينهروهما،الجديدةغيسياأنهار

المنخفضة.المناطة!إلىوصولهما

حاربأنهالمنخففمةالساحليةالمناطقمناخولمجميز

الارتفاعزيادةمعوالرطوبةالحرارةدرجاتوتقل.زرطب

فيللأم!ارالسنويالمتوسطويصل،الجزيرة:سطتجاه

سم.015منأكثرإلىالجديدةغينياأجزاءبعفر

وكنغرالتماسيحالجديدةبغينياالحيواناتأهماومن

والبابوانالموتأفعىمثل،الثعابينمنوأنواعالأشجار.ا

الطورمنالعديدهناكأنكماالطيبن،وثعبانالأسود

الزاهية.بألوانهاوالفراشات

منتخلفاالعالممناطقأكثرمنالجديدةغينياوتعد

الأرضيزرعونالسكانومعظم.الاقتصاديأضمواحيث

منكثيروينتج،بأنفسهمغذائهممنالأكبرالحزءلتوفير

والكاكاو.والبنالهندجوزمنها:للبيعسلعاالفلاحين

.الكبيرةالمزارعفيأيضاوالبنالهندوجوزالكاكاوويزرع

يقع،للنحاسكبيرانمنجمانالجديدةبغينيايوجد

فيالاخرويقعجايا،إريانفينابيرمنبالقربأحده!ا

الشرقجهةمنيحدهاجبليةمنطقةفيالجديدةعينيابابوا

الذهب.منقليلةكمياتأيضاالمنجمانوينتججايا،إريان

الطبيعي.والغازالنفطمناحتياطيلديهاالجديدةوغينيا

هاجرواقدالجديدةبغينياالأوائلالمستوطنونكانربما

شبهطريقعنأسيا،أواسطمنالسنينآلافقبلإليها

مينيسيسديجورجويعدوإندونيسيا.الملايوجزيرة

الذينالأوروبيينأوائلمنمولوكالجزرالبرتغاليالحاكم

توقفوقد.مأء62فيذلكوكان،الحديدةغينيازارشا

والفرنسيينوالإنجليزالهولنديينالرحالةبعضبها

التاريخ.ذلكتلتالتيسنةالثلاثمائةخلالوالأسبانيين

.ام828عامفيالجديدةغينياملكيةهولنداادعتلقد

الشرقيالشماليالجزءألمانيااحتلتأم884عاموخلال

ليااأدسر

لنييم!وز!تحزيرلئتلهىخح!نوكواري!3شاوت!حزر-3،:3ف)صء!--خح!ء-+-!--رز

-.لا-ما.رك!ر!ما

-ط،3ء!دوبراي؟7لإلمخضتثصياببئلشا

ح!4!ىميسول؟؟1ص،----رر6آنبر-هـأ،واثتمححلأر-بوليايالجالوسبحررجمكضء!ار-سيد

لأ*ء،لآفاكفاكثلم!اءئرءال!!قاكموةلتيادميراحرر3ليوهالوقرب!،؟ء

؟!خ!!!كايثهأنا،-نابير*!جايااريانء--وإلموينيوايرلس!*-

بر،-!*-ايصست--ا!--

سيرانم3--اندونيشيا61--.،--لأ7بولوآءنمكأنم

ك!كولاوءأطحم!،لحكاايلىةعنهينيا6طو.*مادالبئ-!-،لح؟-،سخء-إء"

لم!غلم!ر.الوالسلسلة--ر-حما-ء

وابالحرآللأفئ،ااناهميياة-هاجىخضىلأمص!ونت-ح!حلاورنيوبرتهد صزل!ا!!يرة-أ:،لم!الاأاليدكهربئاغبنبابابوا

7ءليم!ارف!نالسهاييريمكبوكىس!رال!اجم!صد،ثءكأتمر*ألولوللي!!-حرحرو

لمحرهـا!!/شحز-يرمورس!ل!/هـف!ور!لمشيكمررزهـسهنريكاإد!

ميلب004-0002-!.،-ع!حيخسحض-تجم!!

ك!-ب!له!6،لاشقعرالبا-حححر--ل!احببللة،
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ثم.الغربيالجنوبيالجزءبريطانيااحتلت/كما،الجزيرةمن

.أم609عامفيلأسترالياالإقليمهذاعنبريطانياظزلت

-191)4الاوليالعالميةالحربفيألمانياهزلمةإثروعلى

منالشرقيالشماليالجزءالأمعصبةجعلتام(189

تحتإقليمانظر:.الأستراليالانتدابتحتالجديدةغينيا

.الانتداب

عامفيالشماليةالجديدةغينياعلىاليابانيونومسيطر

عادواالحلفاءأنغير،الثانيةالعالميةالحربأثنا:اام429

عامالحربوبنهاية.أم449عامالمنطقةهذهواحتلوا

دماقليميعرفالذيالشرقيالشماليالجزءأصهحام459

الأمشرالية.الإدارةويتبعالدوليةالوصايةتحتالجديدةغينيا

والجنوبيالشرقىالشمالىالجزأينكلاأسترالياووضعت

إدارةتحت(الجديدةغينيابابواالان)مايعرفالشرقي

.أم949عامفيذلكوكانواحدة

،ام949عامفىهولندامناستقلالهاإندونيسيانالت

عاموفي.الجديدةغينيامنالغربيالجزءبضموطالبت

كينيامنالغربيالجزءتسليمعلىهولنداوافقت،أم629

المنطقةبوضعالمتحدةالأموقامت،المتحدةللأمالجديدة

م6391عامفيذلكوكان،الإندونيسيةالإدارةتحت

عليهاوأطلقتجديدمنالمنطقةتسميةإندونيسياوأعادت

عامفيأخرىمرةالتسميةأعيدتوقد،الغربيةإرياناسم

نفمسهام739عاموفيجايا.إريانلتصبحأم739

وإدارةالتامالذاتيالحكمالجديدةغينيابابواأستراليامنحت

غينيابابواحصلتامء79عاموفي.الداخليةشؤونها

أستراليا.عنالكاملألاستقلالعلىالجديدة

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الفردوسطائرزهرةبوجنفيلالبشريةالأجناس

النملقنفدمورممبايبورتبسماركأرخبيل

الملابسالهادئالمحيطجزرندونيسياإ

الثاليةالعالميةالحر!الجديدةعيسيابابوا

الاستوائية.غينياإفريقيابمانظر:.خليجغيئيا،

بمالفرنسيةالغربيةإفريقياانظر:.الفرئسيةغيئيا

غينيا.





العربي،الهجائىالترتيبفيالعشرونالحرفالفاء.!

عددياويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيعشروالسابع

الجمل.حساب:انظر.الجملحساب!!08()الرقم

القديمالصوتيالترتيبفيوالعشرونأشالثاالحرفوهو

الترتيبفيوالرابع،جنيأبنوالرابكلندالخليلعند

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندالحديثالصوتي

شفويأسنانيصوتالفاء.الصوتيةالصفات

علىالعلياالثناياأطرافبوضعينطق،مهصوساحتكاكي

ومنخلالهامنبالنفاذللهواءتسمحبصورةالسفلىالشفة

معهتظهر،القمريةالحروفمنوالفاءالثنايا،4خلال

انظر:.الفضلمثل:،وكتابةنطقاالت!ريف)أل(لام

الصامت.

حروفمنالفاءحرف.النحويةالاستخدامات

أولفيكماالابتداءفيوتأتيبعدها،فيماالعاملةالمعاني

!فيكونكنلهيقولفإنماأمراقضىفإذا!ر:تعالىقوله

مثل:والتعقيبالترتيبفتفيد،عاطفةالفاء.وتأتيى،68غافر:

مثل:زائداحرفاوتأتي،فعلىمحمدأهـجاء،فنجحدرس

فليتنيسافر:مثلللاستئنافوتأتى.تؤشسهفلاعلى

تكثر،فلاتأكلإنمثل:للجوأبرابطاحرفاوتأتي.ودعته

وتأتي!،:الصحىتقهر!فلااليتلمفأما):تعالىوقوله

ولا):تعالىقولهمثلبعدهاالمضارعفتنصبللسببية

فتقعدالبسطكلتبسطهاولاعنقكإلىمغلولهيدكلجعل

.92الإسراء:محسوراملوما

المعجمةالحروفمنالفاءحرف.الكتابيةالصفات

وتكتبأوضاعها،كلفيدائرتهافوقبنقطة)المنقوطة(

خافمثل:فى،فهكذا:مفردة،النسخخطفى

ومتصلة،يخيفمثل:في!ف،هكذا:قبلهابماومتصلة

قبلهابماومتصلةفجر،مثل:فىفهكذا:بعدهابما

صفر.:مثلفىف،هكذا:ومابعدها

الألفباء.،الأبجديةبمالعربيةالحروف:أيضاانظر

علىالقدرةلهاالتيالطائراتمننوعستول.!

فيجدا،قصيرمهبطعلىأوعمودياوالهبوطالإقلاع

يزيدمهبطإلىتحتاجالكبرىالتقليديةالطائرأتأنحين

طائراتمنأخرىأنواعوهناك.ام)ء..علىطوله

فقط.عمودياوتهبطتقلعفتولباسمتعرفستول.ف

فقطعمودياوتهبطتقلعالمروحيةالطائراتأنمنوبالرغم

.فتولطائراتمنتعتبرلافإنهاأيضا،

لديهاالتيالمروحيةالطائراتعن،فتولطائرةتختلف

.الدوارةبالأجنحةتعرفوالتيمروحتانأوواحدةمروحة

التقليديةالطائراتمثلثابتةأجنحةلديهافتولطائرة

كأالحرزولتمثيلخماص!طرقى

برص

العربي!7مورلور)!ارارر

ه

بريل

يةبجدأ

بعصطلأا

السعوديةفيالمستصخدص!الأكثاري!

3!الثوليالخطمنمختلفة3بأفوإعأ!!الغاء

3!قتصكى

اثطرمس-3المكرفر،كا

ي!كا

آتي13الد
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أطائراتأمنبكثيرأكبرلسرعةتطرأنوتستطيع

:اكتىستول.فطائراتمنالأخرىالأنواعأما.المروحية

فيتقبوتهبطأنفقطلمام!!انهافإن،ستولباسمتعرف

.قصيرةمهابط

وذأسككبيرةعسكريةقيمةأطالشوأ!.فوطائرات

منبالقربالصغيرةالمطاراتفىالهبوطعلىلقدرتها

علىتهبطأنأيفعاالطائراتأ!دهويمكن.القتالساحات

دونالأخرىوالسفنأصغيرةاالطائراتحاملاتظهر

شىالمسلحةالقواترتستخدم.كبيرةمهابطإلىالحاجة

نوعمنطائرةالمتحدةوالولاياتبريطانيامنكل

أجة.قتاطائرةبوصفهاهاريرباسمتعرفممتول.ف

.كاس001،1تفوقبسرعةتطيرأنالطائرةهذهوبإمكان

يم!صنهاإذتجاريةطائراتأيفئاستول.فطائراتوتعم!!

.صغيرةمطاراتعلىوالهبوطالإقلاع

خمسفيستول.فطائراتتصنيفيمكن

في-الدفع-الرفعلنظاموففاوذلكرئيسيةمجموعات

:الطائراتهذه

تركبمحركاتلها،القلالةالأجنحةذاتالطائرات-أ

الطهائراتهذهأحنحةقلبويم!ش.الأجنحةعلى

.المحركدفعاتجاهلتغيير

يم!-محركاتأعا،القلابةالمحركاتذاتالطائرات2-

.المحركاتدفعلتوجيهتحريكها

ملحقةخاصةممافثأ!االمتغير،الدفعذاتالطائرات3-

.المحركدفعلتغييرتحري!ايمكنبمحركاتها.

.المحركاتمنمجموعتانلها،والدفعالرفعطائرات-4

المجموعةأما،الأمامىالدفعالمجموعتينإحدىتحقق

الرفع.خاصيةفتحققالأخرى

الظر:.أنبوبيةمراوحلها،المروحيةالرفعطائراتء-

يغأنالطائراتهذهفيويمكنالانبوبية.المروحة

الدواراتلاسمتعرفحاصةتحكمأدواتتحريك

المروحة.دفعاتجاهأضغيير

طائرةهيستولنوعمنالأولىالطائراتكانت

.أم239عامخممالهارحلةبأولقامتالتىأوتوجيرو

منال!ولىالحديثةالطائرةوكانتالأوتوجيرو.انظر:

البحريةطائرةهيالثابتةالأجنحةذاتفتولطائرات

!شيك.بوجواو،ا-وايإفإكسكونفيرالأمريكية

عامفيالطائرةلهذهالتجريبيالطيرانتموقد

تهبطالطهائرةهذهوكانت.أمء!4أهـ،376

وكانتالجو.فيمقدمتهابقاءمعبذيلهاللخلف

.فطائراتمنالمشحدامهاشاعالتيالأولىالطائرة

التجريبيةبرحلاتهاقامتالتيهاريرطائرةهيستول

هاريرطائرةبريطانياالمشخدمتوقد.أم679عامفي

قضيةحولالأرجنتينمعنزاعهافيأم829عامفى

الفوكلالد.جزر

منطائرةالسوفييتيةالبحريةطورت،أعسبعينياتاوفي

فورجر38-ياكباسمتعرفستول.فنوع

كييف.طرازمنالطائراتحاملاتفىلاستخدامها

.الطائرة:أيضئاانظر

فؤاد.،الدينسراجانظر:.الدينسراج!ؤاد

فؤاد.،سزكين:انظر.سزكين!ؤاد

أموالهامشخداممقابلالمالدصاحبيدفعمما!طالفائدة

.الماللهذاالمستخدمعلىربحاتدراكتىألمشاريعفي

المضاربة،يبيحولكنه،الفائدةتحديدالإسلاماويحرم

بجزءفيهيتجرلمنمعلومأجلإلى!لوملمطدفعوهي

نإأما.شابههماأومثلاالربعأوأضلثكا،رلحهمنمعلوم

علىماورنأومائة!زيادةالمالمنبقدرأغائدةاحددت

ماأومثلاالمائةفيثمانيةأوالمائةفيبعشرةأوالمالرأس

منوهوحرامفهذا،المصارففيالآنيجريكما،شابهه

علىالقرضفيزيادةأخذهوالذي-المحرمأخسيئةارلا

لقولهالزيادةهذهأخذيجوزولا.الأج!امقا!أ!الما3رأ

هـانورسولهاللهمنبحربفأذنواتفعلوالمفإن):تعالى

:البقرة!تظلمونولاتظلمونلاأموالكمرؤوسفلكملبتم

ولاالمالرأسعلىزيادةبأخذالمدينتظلمونلاأي271.

أجمعهذاوعلى.المالرأسعنينقص!صمبأنيظهلمكم

الإسلاميةالبلادفيبهمعمولآكانماوهوالمسلمينعلماء

الأوروبيةالدولمعالاقتصاديالتعاملتوسعأنإلى

إليها.الربويةالفائدةعلىالمعتمدالمصارفنظامفانتقل

يأتي:ماذلكونئكلن

والعملالنظاملهذاالإسلاميةالدولبعضتقليدأولأ:

الفوائدتحددالتىالمصارفقوانينووضعتالفائدةبهذه

المعاييرحسطذلك%ا.%106س11
ووبيروخلسرصي

دولة.وأعلمصرفأمملا!وضوعة

توفيقكيفيةوهىعامةمشكلةذلكعننتجثانيا:

وبين!أمنفيإيداعهوطرقمالهعلىالحرصبينالمسلم

المالإيداعهبينالتوفيقكيفثم،الربويةالفائدةهذهأخذه

هذهيتركوأنالإسلاميةغير،الأوروبيةالمصارففي

المسلمينعلماءبعضوذهبيأخذها.ولاالفائدة

زمانلكلصالحةالإسلاميةالشريعةأنإلىالمعاصرين

مجالفيالمالداممايحرملاالتعاط!هذاوأنوم!صان

يحرملاالنسيئةرباوأن.بالمضاربةأشبهفهوالامشثمار،

شرطإنإذللمصرفقرضاهذايعدولا.صورهبكل
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وحينئذ.كذلكليسوالبنكمحتاخايكونأنالمقترض

والذين،المصارففيالمالإيداععنالفوائدتقاضييجوز

لسببين:وجيهايرونهالتعاملهذايجوزون

أشسبهالاستثمارمجالفىالمصرففىالمالأر،:الأول

شرعا.الجاثزةبالمضاربة

كانتوإن(المصارف)معاملةالمعاملةهذهأن:الثانى

توافرهالمطلوبالحرمةشرطأنإلا،ألمحرمالنسثتربامن

محتاخا،المقترضيكونأنوهو-اختلدتدالمقترضفي

فيتقررالذيالكلاموهذأ.محتاجةلبستوالمصارف

الربويةالمصرفيةالفائدةعلىالمعتمدةالمعاملةهذهجواز

بالاقي:مردود

فقد،دقيقغيرسواهاأو6%بالفائدةتحديدأنأولأ:

الأخيرتينالحالتينوفي،يربحلاوقدقليلاأوكثيرأيربح

حق،وجهدونالدائنيأخذهمالدفعإلىالمستثهصيضطر

علىبه،التعامليجوزولاواضحينمنفيهلماحراموهذأ

المضاربة.ويشبهالاستثمارمجالةيالمالأنرغم

الفائدةانخفاضمنيعانونالمدخرينأذثانيا:

استثمارإلىذلكفيؤديالفائدةارتفاعمنيعازلظوالمستثمر

المردوديكونثمومنمشروعةكيرمربحةرأموفيالأموال

حراما.

الفقيرةالصغرىالدولعلىسلبايؤثرهذاأنثالثا:

منإنإذالغنيةالكبرىالدولمناقترضتماإذا،ميةاول

برلمجاكلوحينئذ،الأرباحتقتطمنالفمائدةأنالمؤكد

وعجزهاضعفهاإلىيؤديبالطبعوهذااكاميةالدولهذه

الدولعلىالفائدةترتفعانأيضماالجائزومنالنمو.عن

بلربحبلاالدولهذهتعملأنإلىفيؤدي"النا!الصغرى

أيضا.أجروبلا

الإسلاميةالشريعةبأنالعلماءجمهوريرىوأخيرا

الرباوأنالمناقشةولاالجدلتقبللاأصكاماتضمنت

النسيئة.رباإلاالفائدةوليستغامضا،مفهو!ليس

والربحالاممتثمارفىرغبإذاالمسلمفإنذلكوعلى

معلوممالدفعوهيالمضاربةهومشروعطريقفأمامه

ربحهمنمعلومبجزءفيهينجزلمنمع!!مأجلإلى

كالمعمولمئويةبنسبةالفائدةتحديدأما.الربعأوكالثل!

المسلمينبينبهالتعامليجوزفلاالمصارفبعضفىبه

.ذكرتالتىللأسباب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المصرفالرباالمصرفمبالامشثمار

المعاملاتالعقاريالرهننظام،الإسلاميالاقتصاد

المقايضةالصر!سعرالمالليت

المئويةالنسبةالعاريةالبيوع

الهبةالائتمانىالقرضابزقي

أعمالرجلام(.987-821)2ابرهاردفابر،

!اؤار!افىصارطأقلامصناعةبدأقدجدهكانأمرير.

مأ848عامنيويوركإلىفابرانتقل.أم761عامبألمانيا

فابراشتغل.التالىالعامفيهناكالعائلةلشركةفرعاوافتتح

بألمانيا.بافاريافيالسفنظهرعلىالمشحونةالأقلامبيعفي

فلوريداولايةمنالأرزخشبألواحيصدركانأنهكما

علىوكانأوروبا.فيالرصاصأقلاممصانعإلىبأمريكا

كانالتيالأقلامعلىجمركيةرسومايسددأنفابر

يصنعهاأنلهالأرخصمنأنورأىألمانيا.منيستوردها

لكيالزائدةالعمالةتوفرآلاتطورولذاأمريكا.فيبنفسه

أنشاام861عامفي.المرتفعةال!نتاجتكاليفيتجنب

علىعملبعدوفيما.نيويوركمدينةفيللأقلاممصنغا

والمنتجاتوالممحاواتالأقلاملتشملأعمالهتوسيع

.الأخرىالقرطاسية

بافاريابمقاطعةنورمبرجمنبالقربشتاينفىفابرولد

اللألمانيه.

أم(.159-)1823كاسيميرهنريجانفابر،

الحشراتدراسةفيحياتهقضىفرنسيطبيستاريخعالم

الحدائقفييشاهدهكانعماببساطةوكتب.والعناكب

إلاالشرفكتيبةوساموتقلد.مسكنهمنالقريبةوالحقول

عنشيئايعرفأحديكنولممدرلممابموظيفتهمنعزلأنه

بدأتعندئذعامابم08عمرهوصلأنإلىفرنساخارجفابر

فابركتب.بمنجزاتهتعترفالكبرىالعلميةالجمعيات

.مجلداتعشرةفىحشراتعالممذكرات

وقضىفرنسا،وسطفىليونممانتفيفابرولد

فىفوكلوزمقاطعةفىمميرنانقريةفيمرشداحياتهمعظم

متحف.إلىبعدفيماوحديقتهبيتهتحول.الجنوب

صائغأم(.029-ا)846كارلبيتر،فابرجيه

شهرةكعسبالجواهر.صناعةفيأيضايعملكانروسي

البديعة:ابتكاراتهبينمن.المزخرفةالأشياءلتصميمهعالمية

الواقيةالمظلاتومقابضالصور،وإطاراتالسجائر،علب

والحيواناتالأزهارونماذجبالنساء،الخاصةالشمسمن

.الأخرىالتقليديةوالأشياءالساعاتوكذلك،المنمنمة

وغيرهاوالفضةالذهبمنفابرجيهمنتجاتوتتكون

روسيا.فيتوجدكانتالتيالمتنوعةالكريمةالأحجارمن

زاهيةالمينامنبأسطحكثيرةأشياءبزخرفةفابرجيهقام

لأعماله.المميزالأسلوبوهو،الألوان

فيالمصنوعالفصحبيضفابرجيهأعمالأشسهرمن

الثالثالإسكندرللقيصرقدمهوالذي،الجمالغاية

الثاني.نيقولاوالقيصر
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ى!سابقا(الينينغرادلطرسبرجسانتفيفابرجيهولد

صائغوهو،والدهيدعلىالأولتدريبهوتلقىروسيا،

منوالعشرينالرابعةسنفىالعائلةتحارةوورث،ناجح

فىمصالعهالهاشركتهوأصبحتالتجارةووسع.عمره

وسانتوأوديساوموسكو،كييفمثلالروسيةالمدن

القيصرعينه.المتحدةبالمملكةلندنفىوأخيرا،بطرسبرج

عامالإمبراطوريأصلبلاطصائغاالثالثالإسكندر

مؤسسةعلىالسوفييتيةالح!صمةاستولت.أم884

فابرجيهوهرب.أم179عامالبلشفيةالثورةبعدفابرجيه

.هناكماتحيثسويسرا،إلى

بتأ-أء884عاملدأت،اجتماعيةحركةالفالدلآ

بناءإعادةالحمعيةهدف!صان.لندنفيالفابيةالجمعية

أغائداباسما:سميتالخلقيةالمبادئأسمىالمجتفوفق

كنيته!سانتالذيماكسيموسفابياسكونتاسالروماني

وحدد.المؤجلأوالمهدئأوالبطيءتعنيبالإنجليزية

الاشتراكيةنشرإلىوسعوا،أسلوبهوفقوسائلهمالفابيون

طريقعنالاشتراكيةالمبادئتحقيقأيالسلميةبالوسائل

.الثورةطريقعنوليممىالتطور

وسيدنيشولرناردجورجائلالأرالفابيينبينمنكان

جيواتشوببياتريسبعدفيماإليهماانضموقد،وب

أغاليوناأقامهوبسوذ.أ..وجون.د.هـ.كولجوولز

تأميمتضمنتالتى-والاقتصاديةأسمياسيةانظرياتهم

!ممشيوارتجود!صتاباتعلى-المالورأسالأراضي

مار!س.كارلكتاباتمنأكثر

حزبلتش!سيلالأساسحجروضيعفيالفابيونساعد

الفابيوننادى.الميلاديالعشرينالقرنأوائلالبريطانيالعمال

بياتريسأسمست.أم219عامالفقرقانونفىبإصلاحات

بإجراءالجمعيةوقامت،الفابيالبحثقسموبوسيدني

.وتعاونياتللعمالونقاباتاجتماعيةمشاكلعنبحوث

لحزبالبحوثقسمإلىأغسماتحولأم،519عاموفي

العمل.عنالفابيونتوقف،تمومن.العمال

أوائلالفابيالبحوثمكتبالعمالقادةأسس

المكتبونشر.الميلاديالعشرينالقرنثلاثينيات

تأمسر.وسيامميةاجتماعيةمسائلعنمطبوعات

فيبسرعةونماأم،389عامجديدفابيمجتمع

منكثيرإليهوانضم،الأمكومنولثودولبريطانيا

البرلمانوأعضاءالتجارواتحاداتالعمالاتحاداترؤساء

.العمالحزبمن

هواردبمدوجلاسجورج،كولأيضا:انظر

ولز،برنارد،جورجشو،بمأتكنسونجون،هوبسون

جى..اتش

نوعا21هناك.المتسدقةالطيورمننوعالجورفاتح

ليشمالى،وأوروبا،الشحاليةأمري!طفىتوجدمنهمختلفا

الجوز،فاعطيورأخذتوقد.وأسترالياوأسيا،إفريقيا،

قلففيوتثبيتهالجوز،وضعفيعادتهامناسمها

مناقيرها.منمتكررةبضرباتوفتحهالأشسجار

وهي.الغاباتأراضيفيالجوزفاغطيورمعظمتعيش

مشياالأشجارعنالهبوطتستطيعالتي،الوحيدةالطيور

وهيإليها.الصعودبهاتستطعاكتىالسهوأسةبنفس

التشبثفيالحادةومخالبها،القويةأقدامهاتستخدم

الخشب،نقارطيورخلافوعلى.الأعصانوا،بالجذوع

نداءاتولهابذيولها.نفسهاالجوز!احطيورلاتسند

أسهلسماعهاماي!صنفغالباولذا،:عالية،سلسةصفيرية

تحها.رشصت

تأكلالجوز،فاغطيورمنكثيراأنمناشغموعلى

وفي.والعناكب،بالحشراتأيضئاتتغذىأنهاإلاالجوز،

الشتاء،طوالبهلتتغذىالجوزبتخزينتقوم،الخريف

.الطازجالغذاءيسدرعندما

فيإما،الفتحاتفيتعششالجوز،فاغطيورمعظم

الجوزفاغحالةفىكماالصخور،فىأوالاشجار،جذوع

فتحةتاركةبالطينالفتحةمدخلتغلقوهي،الصخري

الصغيرالمدخلويساعد.بصعوبةمنهاالنفاذتستطجعضيقة

الأعداء.أإبعادفى

الجوزفاغطيور

زرقاءت!صن،اخمودجيةا

وذات،الأعلىامنرمادية

وأ،شاحببرتقاليلود

الجانبمن،برتقاليأصفر

كبيرةرؤوسولها.الأسف!

وأكثر.حادةطويلةبمناقير

طيورهيانتشارا،الأنواع

التيالأوراسيةالجوزفاغ

إفريقياشماليفيتوجد

الصدرالكستنائىالجوزفاغطائروبرأورورا،أر!اءو!ع

أجابان.اإلىآسيا

منانتشارا،الأكثرالنوعفإن،أجةأصشمااأمري!صافىأما

يتصرفوهوالمدر،الأبيضالجوزفاغهوالطيورتلك

الكستنائيالجوزفاغوكذلك،ال!وراسيالجوزفاغمثل،

الهندية.القارةشبهفييوجدالذيالصدر

المسمىوهوالجوز،فاغمنواحدنوعأسترالياوفي

وهو،وأبيضوأسود،،رماديوهو،الألوانمتعددسيتلا

أما.نشطغاباتطائر،الأخرىالجوزفاغطيورمعظهممثل

الجوز،فاغلعائلةأيضافينتميالجدارمتسلقالمسمىالطائر
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وهووآسيا.أوروباجبالفيكبيرةارتفاعاتعلىويعيش

طويلمنقارذو،الأساسيةالجوزفاغطيورخلافعلى

الجناحين.علىزاهيةحمراءوعلامات،منحن

الطيور.:أيضاأنظر

الكريمالقرانسورمنالفاتحةسورة.دهدورة،الفاول

اياتهاعدد.الأولىالشريفالمصحففيترتيبهـ!.المكية

العزيزالكتابلافتتاحالفاتحةتسميتهابمإءت.آياتسبع

وقد،النزولفيلاالترتيبفىالقرانأولإنه،حيثبها

المثانى،والسبع،الكتابأمفهيأخرىبأسماءعرفت

والحمد.،والأساس،والكافية،والوافية،والشافية

الرحيم،الرحمناللهببسمالسورةهذهتعالىاللهافتتح

التوبة،سورةعداما،القرآنسورمنسورةكل!بهاوافتتح

اللهباسسموأقوالهمأعمالهميبدأواأنإلىالمسلمينليرشد

للوثنيينومخالفة،وتوفيقهلمعونتهالتماسا،الرحيمالرحمن

طواغيتهم.أوآلهتهمبأسماءأعمالهميبدأونالذين

القرآنمعانىحوتقدووجازتهاقصرهاعلىالفاتحة

فهي،بالإجمالالأساسيةمقاصدهعلىواشتملت،العظيم

والعبادةالعقيدةتتناول،وفروعهالدينأصولتتناول

اللهبصفاتوالإيمانالاخر،باليوموالإعتقاد،والتشريع

إليهوالتوجهوالدعاء،والاستعانةبالعبادةوأفراده،الحسنى

المستقيم،والصراطالحقالدينإلىالهدايةبطلبوعلاجل

والضالين.عليهمالمغضوبطريقوتجنب

رسولأنروي،احتوتهلماعظيمفضلالفاتحةولسورة

انزلمابيدهنفسى)والذي:كعببنلأبىقال!فالله

الفرقانفيولاالزبورفيولاالإنجيلفيولاالتوراةفي

رواهاوتيته(الذيالعظيموالقرانالمثانيالسبعهىمثلها،

وقال.السنفيوالترمذيالمسندفيوأحمدالصحيحفيالبخاري

السورأعظمهيسورةالأعلمنك:المعلىبز،سعيدلأبي

المثانيالسبعهي،العالمينربالحمدلله:القرآنفي

وأحمد.البخاريرواهأوتيته(الذيالعظيموالقرآن

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرا!:أيف!طانظر

الكريم.القرانتفسير،الكريمالقران(،سوروسوره

التركية.اللغةدخلتثمالأصلإيطاليةحلممةالفاقورة

بأشياءبيانبهاويقصد.العربيةالعاميةفيمستعملةوهي

الرسومأوبالتكاليفقائمةأيضاوهيأهـحارهامعمشتراة

شابهماأوخدمةأوعملاأدىأوبضاعةباعشخصيقدمها

الثمند!علىمعهاتفققدكاناخرشخصإلى،ذلك

وكمياتهاالمقدمةالبضائعنوعالكاملةالفاتورةتبينالمقرر.

والرسومللطرودوصفاكذلكوتبينوأسعارهاوأنواعها

وأيةالشحنوطريقةالبيعوشروطالشحنعنالمستحقة

ترسلوقد.والقوانينالأنظمةتقتضيهاأخرىتفاصيل

وهي.حدةعلىمنفصلةترسلأوالبضائعمعالفاتورة

وأالمرسلةبالبضائعموجزهوالذيالحساببيانعنتختلف

المقبوضة،وبالمبابخالزمنمنفترةخلالالمقدمةالخدمات

معينة.مبالغبدفعمطالبةعلىيشتمللاالعادةفيولكنه

الفواتير.أنواعأهممنلعددوصفيلىوفيما

أذوناتالشركةشسلمقد.المحاسبةمجالفي

للشركة،الدفعواجبةكانتفإنوكمبيالاتوحوالات

قبض،سنداتباعتبارهاالحساباتكاتبيصنفهاعندئذ

التيالكمبيالاتأوالشركةتصمدرهاالتيالسنداتأما

دفع.سندأتأنهاعلىتسجلفهذهتقبلها

المشترييتسلمالبضائعبيعبعد.التجارةمجالفي

ترسلكذلك.المطلوببالمبلغسنداتحسابكشف

بالسلعقائمةتشملوهى،البضائعحوالاتفاتورةعادة

ومصاريفالتخفيضاتمثلالبيعوشروطوأسعارها

الشحن.

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الصحيةالشهادةالشحنبوليصة

البيعصكالحقوقبيان

الكمبيالة.انظر:.الماليةالفاتورة

!ولىأهـضنا!اقيينةم!.قي!،نالفاب

المركزوهي،نسمةألفسكانهاعدديبلغحيث،مستقلة

الكاثوليكية،الرومانيةالكنيسةبتوجيهيقومالذيالروحي

مدينةوتغطي.العالمفىالنصرانيةالكناشكبرى

نفوذهالكنهكتارا،وأربعينأربعةقدرهامساحةالفاتيكان

جميعفيالكاثوليكالنصارىمنالملايينيشملالروحي

فىالوأقعةالكاثوليكيةالكنيسةالباباويرأس.العالمأنحاء

بالنسبةأجنبيةأرضاتعدأرضهاأنغيربإيطاليا،روماوسط

منذسيادةذاتمستقلةدولةأنهاكماايلإيطاليين،للرعايا

.أم929عامفيلاتيرانتوقئمعاهدة

هوالإيطاليةاللغةفيالفاتيكانلمدينةالرسمىوالاسم

(.الفاتيكانمدينة)دولةفاتيكانوديلتشياتديلاستاتو

والدولةالمدينةعلىيطلقالذيالاسمهيالفاتيكانولفظة

وأالباباإلىللإشارةتستخدمماوكثيراسواء.حدعلى

مدينةاسميستخدممنيفعلكماتماما،الفاتيكانحكومة

المتحدةالولاياتحكوماتإلىللإشارةلندنأوواشنطن

بريطانيا.أوالأمريكية

لوصفا

علىالمساحةحيثمنالفاتيكانمدينةحجميزيدلا

تلعلىتقعوهيمديخة،أيةفيمتوسطمتنزهحجم
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ا!ي!!منايىرإلىاواقعةالحداشمنحرءااصورةاهده:ت!!رشما.مديةعرلىا!شماه!ضارا44مساحةتعطي،الفايكانمدينة

احصيسة.امدصساجم!!اإلىلصرساكدباميدارويمتد،المتحهيرةبقبتهابطرس

لهرغربىمنمقربةعلىروما،غربيشمالفيالفاتيكان

غيروالشكل،عاليةأسوارجوانبهابمعظموتحيطالتيبر.

طرزذاتمبانييضماالأسواراداخلالمساحةلهذهالمنتظم

وحدائقأفنيةعدةعلىتشتملأنهاكما،مختلفةمعمارية

بطرسالقديسكنيسةوتبرز،هادئةوطرقاتممهدة

بأكملها.المدينةمنظرعلىتطلالتيبقبتهاالضخمة

الكنائسأكبرمنواحدة.بطرسالقديسكنيسة

،الكثيرونيظنهمانقيضعلىوهي.العالمفيالنصرانية

مزايالهاكنيسةوالبازيليقا.كاتدرائيةوليعستبازيليقا

نأحينفيالبابالهايمنحهامعينةطقوسيةوسمات

وبها،الأبرشيةلأسقفالرئيسيةالكنيسةهيالكاتدرائية

هيتدرائيتهو!ط.روماأسقفهووالبابا.الرسميمكتبه

.لاتيرانجونالقديحه!كاتدرائية

منأكثرتضممبانعدةمنيتكون.الفاتيكانقصر

السكنيةوالمبانىالمتعددةالمحاريبوتحيط،غرفةألف

المفتوحة،اللأفنيةمنبالعديدالقاعاتمنوغيرهاوالمتاحف

الدولةأمناءومكاتببالباباالخاصالسكنيحتلبينما

متاحف!وتحتلالقصر.منجزءاالامشقبالوصالات

الباقى.الجزءومكتبتهومحفوظاتهالفاتيكان

التماثيل،مننادرةمجموعةتضماالفاتيكانمتاحف

.كماالمشهورينلاكونوبيلفيديرأبولوتمثالىوتشول

والنقوش!للكتاباتمخصصةضخمةأحزاءأيضاتضم

وللفنون،والأترسكانيةالفرعونيةوللآثاروماقبلهاأسصراليةا

ومحارلمجهاالمتاحفقاعاتوتزين.أيضاالحدسةالنصرانية

وبينتوأنجيليكوفراأمثالمنالفنانينمشاهيرأعمالالمتعددة

تزينكما.دافينشيوليوناردووتيتيانورفائيلريشو

المحرابفيضخمأوحائطاأعسقفاأنجلومايكلوحات

اسميستيني.

وتاريخيةدينيةسجلاتعلىتحتويالفاتيكانمحفوظات

فيوتنطمهابإقامتهاأمرقدالخامسبولالباباكان،مهمة

تحتويها،التيالمهمةالسجلاتأمثلةومن.أم261عام

الالتماسكذلكأم،633حاليليولمحاكمةالأصلىاأضقريرا

منالثامنهنريزواجلإبطالالإنجليزيالانالبرقدمهالذي

نابليوناتفاقونص،أم053عامالأراعونيةكاترين

بفئأبوابعشرالثالثأجموالباباأمروقد.أم108

ذلكوبعدأم،881فيوالدارسينللباحثينالمحفوظات

فىأعضاؤهايبحثتاريخيةمعاهدأوروبيةدولعدةأقامت

دولهم.يخصعماالمحفوظات

مجموعاتوأندرأكبرمنواحدةتضماالفاتيكانمكتبة

القديمة.والكتبالمحطوطات

تقعولكنها،الفاتيكانمدينةتتبعوهي.أخرىمبان

لاتيران،جونالقديسكاتدرائية:منهاأسوارهاخارج
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،ماريللقديسةالرئيسيةوالكنيسة،بولسالقديسوكنيسة

للبابا،الصيفيالسكنأيضاوهناكروما.مدينةفيوكلها

غاندولفو.كاستيلضاحيةفيوهما،الفاتيائانومرصد

الإدارة

جميع،الفاتيكانلدولةالمطلقالحاكموهوالبابا،يرأس

الدنيويةلمملطهمعظميفوضأنهإلا،الحكوميةإداراتها

للمسائلشيءكلوقبلأساساوقتهيكرسكط،للآخرين

الكنسية.

محافظالفاتيكانلمدينةالداخليةألمحليةالأسورويدير

بينما،مدينةأيةعمدةبهيضطلععماممصؤولياتهتختلفلا

إلىالخارجيةبالشؤوندولةأمينبدرجةكارديناليقوم

وللفاتيكان.والسياسعيةالكنسيةالشؤونتنسيقجانب

التيالمقدسةالرومانيةالمحكمةجانبإلى4مدبمحاكم

المدنيةالجنائيةالقضاياغالبيةأنإلا،الدينيةالقضاياتتناول

التيالبابويةالمحافلرئيسويقوم.الإيطاليللقضاءتترك

ينظمبينماوإدارتها،عليهابالإشرافالبابافيهايشارك

يختصماوكلالبابااجتماعاتالبابويالبيترئيص

فيقومللفاتيكانالماليةالشؤونأما.الدبلومامميةبالتشريفات

منبمجموعةمنهاكليضطلع،الأقساممنعددبإدارتها

.المحددةوالقواعدالأمور

وعملاتبريديةطوابعالفاتيكانمدينةوتصدر

هوللدولةالرسميوالعلمبها.خاصةسصتراخىولوحات

والأصفر.الأبيضاللونينذوالباباعلم

تشرف،بهخاصةهيئاتللفاتيكان.العامةالأشغال

والكهرباءالمياهجانبإلىوالبرقوالهاتفالبريدعلى

وسجناومطبعةخاصامصرفالهأنكماطالطرقونظافة

لممككمحطةللدولةأنمنالرغموعلىأحد.بهينزللا

أحداشترىأنقطيحدثلمأنهإلا،خاصةحديدية

الخطذلكحملأنيحدثولم،الفاتيكانإلىسفرتذكرة

مدينةمحطةيصلوالذيم027طولهابالغالحديدي

البضائع.غيرشيئاالإيطاليةالحديديةبالخثلوطالفاتيكان

وأجيشالفاتيكانلمدينةيوجدلاا!لسلحة.القوات

تحتفظالفاتيكانأنإلا.حربيةقوةذو،بحريأسطول

التيوهى،السويسريالحرستسمى،يةعسكربوحدة

كما،مستمرةبصفةالخاصوسكنهالباباحراسةعلىتقوم

اليومية.الشرطةبخدماتبوسالقديسرابطةتقوم

بالإضافةسفيرا09نحوتضم.ال!بلوماسيةالهيئة

يرأسونالذينالباباسفراءعلىويطلق.أضرىوظائفإلى

أونونسيوزاسمالأخرىالدوللدىالفا!يكانسفارات

الكنائسلدىأيضاالفاتيكانيمثلونوهمبرولونسيور.

الفاتيكانويرسلالبلاد.بهذهالثاثوليكيةالرومانية

لهاالتيأوالكاثوليكيةالغالبيةذاتللبلداننونسيوز

والفلبينأيرلندامثلبكنيستها،وطيدةتقليديةعلاقات

الفاتيكانفيمثلونبرونونسيوزلقبلحملمنأماوأسبانيا،

وبريطانياوإندونيسياأستراليامثلعديدةأخرىبلدانفى

لهاليسالتيالدولأما.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

علىفيطلق،الفاتيكانمعرسميةدبلوماسيةعلاقات

وهذا.بابويينمبعوثينأومفوضينلقبلديهاالبابامبعوثي

.كثيرةأخرىوبلدانإفريقياوجنوبالمكسيكفينجدهما

جريدةالفاتيكانفيتصدر.الاتصالات

اليوميةالجرائدبينمنتعدالتيرومانو،لاأوسيرفاتور

مطوعاتقائمةتضمكما،العالمفيتأثيراالأكثر

ديللاأوسسيرداتوريالأسبوعيةالجريدةالأخرىالفاتيكان

تطبعالتي،سيديسأبوستوليكايوأكتادومينيكا

الفاتيكانوإذاعة.الرسميةالكنسيةوالمنشوراتالسجلات

اللغةمنهالغةبثلاثينالبابوبةوالرسائلتذوإلأخبار

اللاتينية.

ئاريخيةنبذة

ومدرجلمتنزهموقعايومذاتالفاتيكانهضبةكانت

النصارىمنالعديدلقىوقد.نيرونالرومانىالإمبراطور

بطرسالقديسبأنعاماعتقادوهناك.هناكحتفهمايلأوائل

.ولأنفيهدفنوأنه،المكانذلكفىصلبامصرعهلقىقد

علىيقومصغيرامحراباأنيعتقدونكانواقديماالباباوات

فوقه.الفاتيكانببناءقاموافقدلذابطرسالقديسمدفن

النصرانيالإمبراطورأنشأالميلاديالرابعالقرنفي

نأيظنكانالتينفسهاالبقعةفوقبازيليقاقسطنطين

ومبانيالفاتيكانقصرشيدثمبها،مدفونبطرسالقديس

السكنيالمركزوكانالبازيليقا.حولتدريجياأخرى

برومالاتيرأنقصرالوسطىالعصورفىللباباواتالرئيسي

أفينيونفيالباباواتأقامبينما،الفاتيكانمدينةوليس

إلىعودتهموعندام،377وام903عامىبينبفرنسا

.الفاتيكانإلىفانتقلوااحترققدلاتيرانقصروجدواروما

القرنمنالأولالعقدفىبطرسالقديسكنيسةشيدتثم

التيالقديمةالبازيليقاموقعفوق،الميلاديعشرالسادس

قسططين.بناها

وسطفىمساحةعلىالباباواتسيطرالسنينبمرور

فقدالتاسعبيوسالباباأنإلا،البابويةالدولةسميتإيطاليا

الهزائممنسلسلةبعدأم087عامفيالسلطةهذه

نأإلاخلفهومنبيوسالبابامنكانوما.السياسية

الحكومةمعالتعاملورفضوا،الفاتيكانداخلاعتكفوا

عامفيلاتيرانمعاهدةعلىالموافقةتمتوأخيرا.الإيطالية

المطالبةعنالمعاهدةهذهبموجبالباباتخلىوقد.أم929
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إقامةعلىأجةالإيطاالحكومةوافقتحينفيالبابويةبالدوأسة

المستقلة.الفاتيكانمدينةدولة

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةالبابا،أيضا:انظر

دينيومزاروموقع،البرتغالغربيوممطفيمدينةفالمجا

عليهايطلقونالتيالعذراء،مريمالسيدةإنيقال.مهم

منبالقربظهرت)فاط!ة(وأصلهافاتيماسيدتناأيضا

س!!انعددويبلغ.أم179عاممايو13فيالمدينةهذه

نسمة.4643المدينة

ألمانىملحنم(.1-181883)3ريتشاردلمحاجلر،

وتلقى.أم813مايو22شيليبزخفيولدمشهور.

ممتازاألمانياملحنافاجنروكان.المدارسأفضلفيتعليمه

والأدليةالموسيقيةالأوروبيةاالحياةأسامسيةبصورةغير

يكونأنيجبالمسرحأنيعتقدكانوقد.والمسرحية

وليسالمجتمعلثقافةمركزا

فحمسب.للترويحمكانا

إيجادفاجنرحاول

لجمعجديدةطريقة

فىوالتمثي!!المولحسيقى

الفنيةآثارهوكانت.المسرح

الثقافةفيمهيمنةقوية

الحربقيامحتىالغربية

فاجنرويعتبر.الأولىالعالمية

فابخرريتشاردالملحنينكبارمصاففى

وبيتهوفن.،وموزارتباخ،أمثالالغربفي

الضفةعلىتقعالتيلختنشتاينإمارةعاصمةقدور

أوديةأحدفيالمدينةتقعأوروبا.بوسطالراينلنهرالشرقية

الصناعة.نسمة4)029سكانهاعدديبلغ.الألبجبال

فيفادوز،نشأت.أ!طهنيةاالمنسوحاتهيالرئيسية

قائماالأصليةامبانيهامنال!صيرومازالالوسو،العصور

يشرفعالجبلفيلختنشتاينأمراءقلعةوتقع.اليومحتى

المدينة.على

مدلب)أنف(وخطمرقيقفروذوصغيرحيوانران

طويلوذيلمستديرتينوأذنينمستديرتينسوداوينوعينين

وأالحيوانمنواحدلنوعاسماليحستفأروكلمة.دقيق

)الحيواناتالقوارصأنواعمنفكثير،الحيواناتمنفصيلة

الصغيرةالجرذانتشملوهيفأر.عليهايطلقالقاضمة(

وفئرانوالفولواللاموسواليربوعوالعضلوالهمستر

هذهكل.الجندبوفئرادالأيائلوفئرانالمحصول

الحفر.فيمفيدةكالإزميلأماميةأسنانلهاالحيوانات

.الحيوانحياةطوالللقوارضالأماميةالأسنانانموويستمر

أنحاءمعظمفيتعيشالفئرانمننوعا088يوجد

والمستنقعاتوالغاباتوالحقولالجبالفىتوحد،العالم

الصحراء.وفيالأنهارودجوار

فهوشيوعا،الفئرانأنواعأكثرالمنزفيأغأراكانوربما

أوجارهيبنىماوغالبا،الإنسانيعيشحيثيعيش

أنواعوبعض.الأجرانأووالخازنأ!مازلاشى)جحوره(

والأنواع،أليفةكحيواناتتربىالأبيضاالمنزليأغأرا

لمعرفةالعلماءيستخدمهاالمنزليةاعئرانامنالأخرىا

.السلوكولدراسةالجديدةأعقاقيراولاختبارالأمراضا

المنزليةالفئران

الناسمساكنفيموجودةالمنزليةالفئرانكانتربما

قدالفئرانهذهتكونوربما.القديمةالأزمنةمنذعاشواأرزينا

نأالعلماءويظن.اليومالفئرانتفعل!صماأجشرااطعانهبت

أوروبا.أنحاءكلإلىمنهاوانتشرآمميافينتأالمنزلىأغأرا

وسطماعداالعالمأنحاءكلفىالانا!مزفيأ!أراويوجد

بالبشرمرتبطاالنوعهذاكانوقد.أغطبيةازالمناصةأ!إفريقيا

البنيالمنزليالفأرويعيم!.اسشينالألافالحبو!بتنميةر

الحديدية.السككأنفاقشب!"فيأيضاأسدا!شا

تقطنالتيوتلك،مشغولةدومااطنزأجةأصفئراداتبدو

وعادة.الليلأوالنهارمنوقتأيفيالجرييم!ضهاالمبالي

فيوالغاباتالحقولفييعيشأ!ذياالمنزليالفأريخرجما

ويمكن،بمهارةالمنزليةالفئرانكلوتتسلق.فقطالليل

.المنازلحوائطبينتجريوهيأحياناسماعها

بدونسم68المنزليأسفأراطوأ!يبلغ.الجسم

طولمنقليلاأقصرأوالطوأ!فيمساووالذيل.الذيل

جم.28-41المنزليةالفشرانمعظماوتزن.الجسم

الأنواعبينكثيراذيولهاوأطوالووزنهاحجمهاويختلف

الواحد.النوعأفرادب!توأحيانا،الختلفة

يكونأنيمكنلكنه،رقيقالمنزليةأغئرانامعظمافرشر

الحيوانظهرعلىالبنيإلىيميلرماديوهووسلكيا.صلئا

الجسم.أسفلفيالصفرةإلىيميلوأبيض،الجانبينوعلى

لاستخدامهاأوأليفةكحيواناتالمنزليةالفئرانتربيةويمكن

أبيضفروهايكونأنيمكنوهذه.البحثيةالختبراتفى

.الألوانمنآخرخليطأيأوبملنيةذاأوأسودأوناصعا

قشور.ذيبجلدمغطىالمنزفيالفأروذيل

وطويل.ضيقوخطمهصغير،المنزلىالفأرورأس

وهذه.الخطمجانبيعلىرفيعةطويلةضمعراتعدةوتخمو

الحيوانتساعد،القطةفيالموجودةتلكمثل،الشعرات

أذنانلهوالحيوان.الظلامفيطريقهتحسسعلى

سوداوين.خرزتينماحدإلىتشبهانوعينانمستديرتان
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ضعفوبسبب.ضعيفبصرهلكنجيدايسمبموالفأر

،مضاءةغرفةأحياناتدخلقدالمنزليةالفئرانفإنالبصر

داخلها.فىالأشخاصوجودمرخالرغمعلى

قويةأماميةأسنانلهاالأخرىالقوار!ه!مثلوالفئران

نأيمكن،الأسنانوبهذه.الحيوانحياةطوالتنمووحادة

إلىليصلاللفائفيمزقوأن،الخشبفيثؤ!باالفأريحفر

.والأثاثوالملابسالكتبتدميريمكنهداخلها،كماالطعام

يأكلهشيءكلتقريبايأكلالمنزليالفأر.الطعام

يجدها،حيوانيةأونباتيةمادةبأييتغذىفهم.الإنسان

والجلدالغراءمثلالأخرىالمنزليةالموادأليضايأكلكما

خارجيعيشالذيالمنزليالفأرويأكل.والصابونوالطلاء

وسيقانوالحبوبوالجذورالشجروأوراقالحشرأرتالمنزل

تأكله،شيءعنباحثةدائماتبدووالعئران.النباتات

قليل.طعامإلىتحتاجولكنها

تجدأنتستطيعحيثالمنزليةالفئرانتعيع!.المساكن

منزلأيصلحوهادئدافئمظلممكانوأي.ومأوىطعاما

فيدافئركنفيوجراالفأريبنيأنويمكنللفأر.نموذجيا

فىأو،مخزنسقفتحتخشبيةعارضةعلىأوجرن

الحيوانيمزقأنويمكنقبو.أوسقيفةفيمخزونصندوق

منموادعلىليحصلالتنجيدموادأوالملابسمنشرائط

منمأخوذبري!شالوجريبطنأنيمكنكما،وجرهأجل

الغاباتأوالحقولفييعيشالذيالمنزليوالفأروسائد.

وأحيانا.بالحشائمقمبطنةأوجاراويبنيالأرضفييحفر

الفراء.قطعاوبالريشالأوجارتبطن

يوما.03-02كلالفأرأنثىتلدأنيمكنالصغار.

من7-4نحووتضعيوما.12-18الحملومدة

جلدلهاالولادةالحديثةوالفئران.مرةكلفيالصغار

عاجزةوهي،مغلقةوعيونهافراء،لهاوليس،اللونوردي

فراءأجسامهاتغطىأيام01العمرمنتباوعندماتماما.

صغاروتبقىأعينها.تفتحيوماأ4تبلغوعندما،ناعمة

ثمالولادةبعدتقريباأسابيعثلاثةلمدةالوجربجوارالفئران

خاصةأسرةتكوينفيوتبدأ،الخاصةأوجارهالبناءتذهب

عندماصغارإنتاجفيالمنزليةالفئرانإناثمعظموتبدأبها.

يوما.45حوأليالعمرمنتبلغ

بركاكهـ؟"!!زو!جيمع

*!!كاسح!ع!!حم!؟!-*،

حبوبا.يأكلمنزليفأر

!!
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فه!.المنزلىالفأرأعداءأسدأالبشركانربماالأعداء.

أنللفأريم!شحيثسموماويضعونالمصايدينصبون

للفأرعدواللحمآكلحيوانكلويشكل.بسهولةيجدها

المحازل،منالفئرانتصيدوالكلابفالقطط.المنزلي

تصيدهاالأخرىوالحيواناتوالثعابينوالثعالبوالأجران

والطيوروالصقوروالبوم،الغاباتوأراضيالغاباتمن

والحداجس.الحقولفيعليهاتنقضالأخرىالجارحة

مرأيضاهيالاخرىالمنزأجةالفئرانوحتىوالجرذان

ثنرفيعاملمدةالعيمقيمكنهاالمنزليةوالفئرانالأعداء.

قليلأعددافإنأعدائهاأ!ضرةولكنقبو،أوسقيفةمنمنزو

ثلاثة.أوشهرينمنالأكثرالبقاءيمكنهاالبريةالفئرانمن

ماونادرابالاختباء.أعداءهاالمنزليةالفئرانوتتقي

فيوقتهمعظميمضيحيث،وجرهعنبعيداالفأريتجول

الماءلايحبالمنزليأغأروا.م06قطرهايبينمساحة

أسسباحة.ايستطيرولكنهتجنبهويحاول

الفئرانمنالأخرىالأنواعبعض

063م!أ!!االمجموعة!ذهالجديد.العالمفئران

الأقداماذاتأنحئرالىا)أوالأي!افئرادأمثلتهاومننوعا،

الجسدبوفئرأنالأمري!جةاالمحاصي!وفئرانالبيضاء(

المائية.والفئرانالقزمةوالفئران

حجماإلىأضسبةباكبيرةأذانلهاالأيلوشئران

فيوتعيش،الشماليةأمري!صافيتوجدوهيأجسامها.

والصحاريأسسهولواأ!الجبافيهابماالختلفةالبيئات

التوتالأيلفئرانوتأكل.والمستنقعاتوالغابات

.والحشراتوالحبوبوالجوزالشجر،وأوراق،والفواكه

محدثةبسرعةالأماميةبأقدامهاالأرضتنبشتنفعلوعندما

أوجارهاالأيلفئرانوتبني.الطبولبقرعشبيهةضوضاء

بقايافيأو،مجوفةأشجارجذوعفيأوتحفرها،أنفاقفي

المنازلدخولويم!ضهاالصخور.شقوقفيأو،شجرة

بناءأجلمنالقطنأوالملابسمثللينةموادعلىللحصول

تتركلأنهاعامكلأوجارعدةعادةتبيوهيأوجارها.

يتسخ.أنبمجردالوجر

فيالصحاريأوالجافةالمناطقفيالجندبفئرانتعيعش

المكسيك،فيوأيضاوكنداالمتحدةالولاياتغربي

فرائسهاالجندبفئرانوتصطاد.الجندبغذاؤهاويشمل

إلىتزحففهيالقططتفعلىلماجدامشابهةبطريقة

الوحيدةهيالجندبوفئران.لسرعةتهجمثمضحيتها

الليل.أثناءعواءأصواتتطلقالتي

نأيمكنحيثالقوارضأصغرمنالقزمةوالفئران

فيوتوجد،بالحبوبتتغذىوهي.سم5إلىطولهايصل

الوسو.وأمريكاالأمريكيةالمتحدةالولاياتجنوبى

وصغارهاالأقدامب!يفاءفأرة

صيللمحاافأر

لجدبافأر



الإفريقيةالغاباتغانا.فيالنحيلزيتجوزومعهمتسلقإفريقيفأر

المحتلمة.الفئرانأنواعمنكتيربها

وتعيع!،الخلفيةأقدامهافىأغشيةلهاالمائيةوالفئران

بالقواقعوتتغذى،الوسطىأمريكافيا-لبليةالأنهارفي

.والأسماك

تحتويحيثمجموعةأكبرتكون.القديمالعالمفئران

فيالقديمالعالمفئرانوتوجد.نوع004مز،أكثرعلى

وفأر،المنزليالفأرتشملوهي.وآسياأوروباأنحاءجميع

المنزليالفأرالغاباتفأرويشبه.وفأهـالمحاصيل،الغابات

الغابةوفأربريقا.أكثرولونهطولأاكثرأرجلهولكن

وأراضيالحقولفيأساساويعيشعادةالمنازللايدخل

.الغابات

علىقادروهو.ومنضغطالحجمصغيرالمحصولوفأر

فئرانوتمسك.الحبوبيةوالمحاصيلالطويلةالحشائشتسلق

علىعلاوةذيولهامستخدمةالنباتاتسعوقالمحاصيل

بينتعلقها،الشكلكرويةأعشاشهاوتن!جالمرنةأرجلها

.الأخرىوالنباتاتالطويلةالحشائش

جنوبإفريقيافيتعيق.المتسلقةالإفريقيةالفئران

الفئرانهذهمننوعا02منأكثرويوجدالصحراء.

للفأرالعظميالهيكل

الضلوعالحمجمة

لقوا!ا

لأسناا

الفأرأقدامآثار

ير-!ى!+أماميةقدم-*-ز

خلفمةقلىم

نجتننت"---بر

الفقرالعمود

175الفأر،برج

شكلعلىبسيطةمتاهةفيالتعلمعلىقدرتهلمعرفةيحتبرانحتبر!نمار

الوقتويحسبونالمتاهةفيالفأرالباحثونيفيع.الأعلىفي+حرف

الفأريتعلمقليلةلمراتالتكرارولعد.طعامهاكتشاففييستغرقهالذي

أكبر.سرعةطعامهاكتشاف

أغصانتسلقفيالطويلةذيولهاتستخدمالتيالنشطة

الطويلة.الشجروالحشائش

الزغبةتشملالزغبةمننوعا11يوجد.الزغبة

الصحراوية.والزغبةالحدائقوزغبةالمأكولةوالزغبةالشائعة

ومعظمها،والسنجابالفأرمنهجينكأنهاتبدووالزغبة

الجوزعنبحثاالشجرفروعبينوتجري،فرائيةذيوللها

فيوتصنف،عاديغيرفارالصحراويةوالزغبة.والفاكهة

الشرقيةالصحاريفىوتعيشبها،خاصةفصيلة

وآذانجداناعمةفراءولهااسيا،وسطفيلكازاخستان

جرداء.وذيولصغيرة

القافزةالفئرانتعي!البتولا.وفئرانالقافزةالفئران

ويمكنهاطويلةخلفيةأرجلولهاواسميا،الشماليةأمريكافي

والاسيويةالأوروبيةالبتولاوفئرانالعدو.إلىبالإضافةالقفز

41ويوجدطولأ.أقلوأرجلهاذيولهاولكنأيضا،تقفز

الفصيلة.هذهفينوعا

الجافةالمناطقفيتعيمقالكنغر.وفئرانالجيبفئران

حواليمنهاويوجدأمريكا،ووسطشمالىفىوالصحراوية

وجودبسببكذلكالجيبفئرانوتسمىنوعا.65

فيهاتجمعوالتيبالجيوبالشبيهةالوجنيةالأكياس

منتمكنهاطويلةخلفيةأرجللهاالكنغروفئران.الحبوب

الشوكيةالجيبفئرانوتنتميالعدو.إلىبالإضافةالقفز

منتجمعهاالتيبالحبوبوتتغذىأيضا،الفصيلةهذهإلى

أمريكا.وسطفيالمطيرةالمداريةالغاباتفىالأرض

الحيوانعبمالقار؟الزرعفأرالجرذ؟أيضا:انظر

العربية.البلادفىالبري

صغيرةجزيرةفوقمشيدبر!ادفأربرجيرج.الفأر،

وتحكيألمانيا.فيبنجنمنبالقربالرايننهرفىتوجد

هاتووقصةالبرجقصةبألمانياالمشهورةالآساطيرإحدى
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جاء،للأسطورةووفقا.البرجشيدالذيبنجنأسقف

وجاءت.الفئرانقطيعمنهرئاالبرجإلىهاتوالأسقف

دفنهمالذينالفلاحينلموتمنهللانتقامإثرهفيالفئران

قطيعهاجموقد.الحياةقيدع!ىوهمالقاسيالأسقف

الطاغية.والتهمالبرجالفئران

المهمةالتاريخيةالخصائصبعضعلىالخبراءتعرفوقد

رؤساءمناثإنوجودذلكفىبما،الأسطورةلهذهالمصاحبة

روبرتألفقدو.ماينتسأوفهاتواسميحملانالأساقفة

منمجموعةفىوردتأضىاالحكايةعنملحمةساوثي

جريم.ويلهلموجاكوبجمعهاالشعبيةالحكايات

القرنفىبناؤهتمقدانبرجيكونأنالمحتملومن

مرأشسومأضحصياموقعالاتخاذه،الميلاديعشرالثالث

الراين.نهرفىالمارةالسفن

البلادفيالبريالحيوانالفر:.الشائعالحقولفأر

(.القارضة)الثديكاتالعربية

ابنفصيدةإدىينتميصعيرثدىحيوانالخيلفأر

الحيلفأرأ-:أنواعثلاثةومنه،الرائحةالمنقعرس

الخيلفأر2-أوروبا،لقاعكلفييوجد،الأوروبي

شأر3-آسيا،بوسطالإستبسابسهوليوجدالسهوبى،

مثلىمتماوجةبحطو!أمزخر!وهو،الرخاميالخيل

شرقىبجنول!الجافةالمراعيفيويوجد،الرخامخطوط

كثيراالخيلفأراسمويطلهت.الصينغربوحتىأوروبا

عاداتتشبهعاداتهدلأنالشماليال!مريكيالظربانعلى

الأوروجمما.الخيلفأر

فئرانمنتفترسهبماأساسا،الخيلفئرانوتتغذى

والبيضبالطيورأيضاتتغذىكما.وقوارض،وجرذان

والبرمائياتوالحشراتوالزواحفوالأسماكوالأرانب

بالليل،كبيرانشاطاالخيلفئرانوتنشط.وغيرهاوالفواكه

.ال!رضتحتجحورفيتسكنأنعادتهاومن

موسمافيماعدا،بمفرده،وحيداالخيلفأرويعيش

منتلدوهي.صغارهابتربيةالأنثىتقومأوحين،التزاوج

ولعد.التزاوجمنيوماأربعينبعدصغارثمانيةإلىخمسة

تصابوحين.أمهمالصغاريتركولادتها،منشهورثلاثة

الرائحةغدةمنالرائحةقويسائلاتطلقبالذعر،الفئران

لتحديدالرائحةهذهالفأرويستخدم.الذيلتحتالموجودة

ضدعنهايدافعسوفالتيالمنطقةوهي،نفوذهمنطقة

.الأحرىالفئرانمنالمتطفلين

.قصيرةوأرجلنحي!طويلجسملهالخيلوفأر

الشعرمنقناعالهاأنفىحميعاالثلاثةالأنواعوتشترك

فله،الأوروبيالخيلفأرأمابعينيها.يحيطالداكنالأسود

تظهراللونفاتحةداخليةوفروة،داكنةسوداءحارحيةفروة

وقدالمنق،عرسابنفروباسمفروهويعرفحلالها.من

فىالرسميةألاحتفالاتملابسصنعفىمايومااستخدم

سم4هإلى35منالذكرالاوروبىاغأراطوأ!يبلغ.إنجلترا

وكما.سم02إلى1.منيمتدأسذياذيلهباستثناء

حجما،أصغرال!ناثفإن،الخيلفأرأنواعك!!معهوالحال

.مقرضابنفيسمىالأوروبىاالبيوتفأرأما

إلىمائلأوبنيفلونه،بالسهوبالخاصالخيلفأرأما

طولويتراوحسوداء.ومحيقانهأسود،وذيله،الصفرة

يتراوحالذيالذيلباممتتناءسر06رء5بينأسذكورا

يميلبنيظهرهاالرخاميةوالفئران.سم2و.01بيرطوله

طوليتراوح،اللونوصفراءبيضاءبقعهـبه.الحمرةإلى

ذيلهاأما،سم4.و03بيناشخاميةأعئراناذكور

سم.02و15د!تطولهفيتراوخ

طولهيبلغممتلئجسمذوالفأر،يشبهحيواناورعفأر

قصميرةوأرجل،متوسطأوقصيرذيلولهسما،أ3حوالي

رماديا.فروهلونمايكونوعالبا.صغيرةوآدان

وهناك.الشماليالكرةنصففيالحيوانهذايوجد

يعيشالتيالبيئةحعسببعضهايسمىمنهنوع001نحو

فأريعيشكما،العشبيةالحقولفيالزرعفارويعيشفيها.

الباردةالسهولفيفيعيشالتندرافارأما.المياهقربالماء

التندرأ.اهسماةالمستنقعاتذات

وتتغير،اللاموسبحيوانوطيدةعلاقةذوالزرعوفأر

مثلمثله،لمشواتسبعإلىثلاثمنكبيربشكلأعداده

نحوالزرعفأرعددازدادوربما.اللاموسانظر:.اللاموس

وبسببذلك،بعدثم.المدةهذهخلالضعفاعشرين

حتىبحدةعددهينقص،الطعامونقصوالأمراضالأعداء

الأصلي.المستوىإلىيصل

!وصك!!صى

س!-

الشحبية،الحقولفيويعيشبالوبر.معطىممتلىجسملهالزرعفأر

الشمب.وأوراقوالجدوربالحبو!وتحغدى



وتولد.قويتانوسمعحشمحاستاالزرعفأرولحيوان

يكونالاعشابمنمبنيةأعشاش!فىالزرعفأرصغار

قويةحمايةالزرعفأرأنثىوتوفر،الارضتتمنهاالعديد

فيدورأيالعادةفييمارسلافإنهالذكرأهـالصغارها.

الصغار.تربية

للجذوربمضغهالصغيرةالأشجارالزرعؤ،ريخرب

والقرادالبراغيثالزرعخرأنواعبهىوتحملوا!.

الأرانب.وحمىالطاعونمثلأمراضابدزرهاتحملالتى

الأرانب.حمىانظر:

التاجر.الفأرأوالمعبئالفأرأيضايسمىالغابةلمحأر

المنزلىالفأرويشبهأمريكاووسطشمالىالأصر،موطنه

وذيلهوفروهالكبيرةبآذانهعنهيختلفرلكنهكبيرحدإلى

الأجردالذيلذيالمنزليالفأرعكسعلىبالشعرالمكسو

الشعر.كثيفذيلولهكل!انافروهالغابةفأر

النظافة.حيثمنجيدبسلوكالغابةفأروشمتع.المحرشف

تجمعاتعندأوالصحيالصرفأماكنفيلايسكنفهو

الغربفىوخاصةالغابةفئرانأنواعبعضوتعيغ!.القمامة

الرفوفعلىجحورهاوتبني،الجبالفىالأمريكي

الصبارنباتاتبينالصحاريفيبعضهاويعيهع!.الصخرية

الموسمفىمرتينأومرةالانثىوتلد.البررانوأكوام

منالواحدةالولادةموسمفيالصغارعددويبلبمالواحد،

صغار.ستةإلىثلاثة

معرفةجاهدةتحاوللأنهابالفضولالغابةفئرا)طتتميز

إلىتحملأوتخفيأوتلتقطفهي.حولهامايجريكل

المصوغاتمثللها،تروقالتيالصغيرةالأثياءجحورها

الأبازيمأو،المتلألئةالملونةالأحجارأوالمىاميرأوالفضية

اسمإطلاقفيالسببهووهذا،الحيوانفضلاتأو

ويتركالفأريرحلالأحيانبعضوفىعليها.المعبئالفأر

الأكثرالأشياءحمليستطيعحتىيحملهممابعضاوراءه
177النطاطلفأرا

المبادلأوالتاجربالفأرتسميتهجاءتهناومن،جاذبية

المقايض.أو

الجرذ.:أيضاانظر

الثدساتمنأنواعخمسةعلىيطدقأسمالقمرفأر

ولفئرانآسيا.شرقيوجنوبالصينفىالحشراتآكلة

خطم-اللاشوكيةالقنافذأحياناتسمىالتي-القمر

وأضخمالقمر،فئرانوأكبر.خشنوفروطويل)أنف(

سوداءتكونماوغالباتقريبا.الأرنبحجمفىأنواعها

العين.حولسوداءوعلاماتبالبياضمشرببرأساللون

،والقشريات،والديدان،الحشراتالقمرفئرانوتأكل

.الصغيرةوالثدييات،والأسماك،والرخويات

المسك.جرذأن!:.المسكلمحأر

فىالبريالحيوانان!ر:المشوك.المصريالفأر

(.القارضة)الثدساتالعربيةالبلاد

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.المئزليالفأر

المنزدية(.)الفئرانالفأر(؟القارضة)التدبيات

بالوثب.عادةلمجحركصغيرحيوانالئطاطالفأر

بالغةوذيول،طويلةخلفيةأرجللهاالنطاطةوالفئران

الوثب،فيالخلفيةأرجلهاالنطاطةالفئرانتستخدم.الطول

نحوالنطاط،الفأرطولويبا.التوازنحفظفىوأذيالها

نحويبلغالذيالذيلطولإبعادبعدوذلكسم،أ.

إلىضاربوبنيالظهرعلىدأكنجلدهفرولون.سما3

الغاباتحافةامتدادعلىوالأدغالالمروجفيعادةيعيشالنطاطالفأر

الشمالية.أمريكامنالشماليةالأجزاءفي
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منالنطاطالفأر

تتحركالتىالقوارص

تستخدم.بالوتبعادة

أذيالهاالنطاطةالهئران

عسدماتوارنهالحفظ

طولعلىخطذاتالأنواعومعفمأ.البطنعندالصفرة

معأصداكناأصلوناذوأغروايلتقيحيثجسمهاجوانب

الفاغ.اللونذيالفرو

رأورزباآسيافىتعيشقوارضالنطاطةوالفئران

هذهمنأنواععدةأعلماءاعرثوقد.أسةالشماوأمري!ط

والأدغالالمروجفيالأنواعتلكم!ال!صيرويعيش.الفئران

معظرفيايضاوتوجد.الغالاتحوافامتدادعلى

إلىلعيدحدإلىتنتميوهي.الرطبةالأماكنفيالأحيان

بمالسنجابىالمجرذانظر:.واليربوعالسنجابيالجرذ

.اليربوع

واسميقانوالأوراقبالحشراتالنطاطةأغئراناتتغذى

حمسةنحوطأضعاأاا!أراأنثىتلد.اللبيةوالثماروالبذور

أنحئراداأنواعمعضمأوبخلاف،السنةفيمرتينصغار

نائمةأصشتاءاشصلتمضيالنطاطة،الفئرانفإن،الأخرى

(.الشتوي)السبات

-؟هـ،035؟)إبراهيمأبو،الفارابي

أديب.الفارابيإبراهيمبنإسحاقإبراهيمأبوم(.169

إقليمتركستانشرقيفيفارابمنأصلهلغوينحوي

أنهيعتقدلكنه،تاريخهولامولدهمكانلايعرف.خراسان

وسكن،اليمنأرضإلىالاغتراببهترامى،فارابفيولد

اللغويخالوهو.الأدبديوانكتابهبهاوصنفزليد،

اللغة،صحاحصاحبالجوهرينصرأبىالشهيرالمعجمي

وطنه.إلىذلكبعدرجعوقد

ياقوتيذكرر،الأدبديوانأه!هاكتبعدةآلف

بخطالكتابهذامننعسخةرأىأنهالأدباءمعجمفي

هـ)أي693لمشةكتبها-الفارابيأختابن-الجوهري

إبراهيمأبيعلىقرأهاأنهفيهاذكروقد(،الفارابيوفاةبعد

سلسلةالمتضمنياقوتلكلامالسيوطيويستدل،بفاراب

كلاملطلانعلىالعلماءبعضعلىالكتابهذاقرأواممن

الفارابي.عنيرولمأنهفيالقفطي

الفارابى،نصرأبيعنله)تمييزااللغويأنحارابيايعد

ديوانمعجمبهاآلفالتىالطريقةفيرائذا(الفيلسوف

بالبابتعرفأصبحتالتىيقةأ!ااوهى.الأدب

الزوائدمنتجريدهابعدالكلماتحسبهاوترتصأغص!!،وا

أقسامستةإلىالكتابقسموقدالأخير.الحرفعلىبناء

-ذوات3،4-المثال،-المضاعف2أ3،-الساأ:هي

بابين:فيقسموكل6-الهمز،،الأربعة5-ذوات،الثلاثة

فيمتبعةالطريقةهذهأصبحتوقد.والأفعالالأسماء

الغريبمعاجمعدا-بعدهمنالقديمةالمعاجمتأليف

أهم)صاحبالجوهريأختهابنأنخصوصا-والمعرب

شاركأو،بنفسهالأدبديواننسخقد(العربيةالمعاجم

علىساروممن.طريقتهعلىالصحاحرآأفنسحه،صى

ديوانكتابهفيالكاشغريمحمودأيفئاأغارابىاطريقة

الله،بأمرالمقتدرللخليفةكتبهقدصانأرزياالتركلغة

كما.التركعليهاغلبالتىالخلافةدارالأه!!خادماو!ن

شرحأيضا:وله،الإعراببيانكتابأيضاالفارابيآلف

الكاتب.أدب

-487هـ،933-062)نصرأبو،الفارابي

أوزلغ،بنطرخانبنمحمدبنمحمدأبونصر!م(.05

مدينةفيولد.الثانيبالمعلملقبإسلاميعربيفيلسوف

درسحيث،دينيةنشأةونشأخراسانإقليمفيفاراب

لغاتمنعددايتحدثكانوالتفسير.والحديثالفقه

منوأوائلأرسطوكتبشراحأبرزمنويعد.عصره

الفارابيعنى.للسيالحمةالفلسفيأسلتصويرأاللأسسا!ضعوا

والطبالرياضياتمثلبدراساتحياتهبدايةفى

لموسيقى.وا

عامبغدادإلىرحلتهمعالفلسفيةودراساتهنبوغهبدأ

يونعي!بنمتىبشرابيعلىالمنطقدرسهـحيث031

الحكمةعلومفيعصرهمشاهيرأعظم-نصرانياوكان-

بنيوحنايدعلىفدرس،حرانإلىرحلثم،والجدل
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علىوأنكببغداد،إلىعادثم،النصرانيالحكيمجيلان

عشرينوبعد.أرسطوطاليسكتبوخاصةالفلسفةعلوم

عامالحمدانيالدولةبسيفاتصلبغدادفىإقامتهمنمشة

بدمشق.وتوفيم641هـ،033

تتلمذحيثأرسطووآرأءلكتببشرحهأبىالفا!اشتهر

منالعديدوللفارابىمصينا.ابنالشهيرالعالميدهعلى

أبرزها:ومنبعدهمومنمعاصريهش!خلتالتيالكتب

السياسة؟الفاضلةالمدينةأهلاراء؟السعادةتحصيل

فىرسالة؟العلومإحصاءالكبير،الموسيقى،المدنية

الفلسفة،تعلمقبليقدمأنينبغىفيمارسالةبمالعقل

بمالنجومأحكامفىيمحلاومايصحما،المسائلعيون

وارسطو.أفلاطونالحكيمينرأحىبينالجمع

الفلسفةبموالمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

لإسلامية.ا

باسمسميتكهربائيمكثفسعةدقياسوحد(ةالفاراد

الوحدةهذهورمز.فاراديمايكلا،نجليزي1الفيزياءعالم

.3هو

معطردياتناسبامكثففىالكهربائيةالشحنةتتناسب

مقدارهاشحنةتزودوعندماعليها.المؤثرالجهدفرق

تكونواحدفولتمقدارهجهدبفرقا،كثفواحدكولوم

تستخدم،الإلكترونياتوفىفاراد.لواحدمساويةالسعة

واليكوفاراد.الميكروفارادالكهربائيةالسعةقياسوحدات

والبيكوفارادالفاراد.منجزءمليونمن-شءفالميكروفاراد

الميكروفاراد.منالمليونمنجزء

بمالكولومبمالمكثف،الكهربائيةالسعة:أيفانظر

الفولت.

علماءأبرزأحد.م(681-19717)مايكل،فارادي

)التأثير(لحثامبدأكتشفالإنجليز،الفبشياءوالكيمياءا

الكهرومغنطيسية.انظر:.أم831عامفيالكهرومغنطج!ى

النحاسسلكمنملففيمغنطستحريكأز!فاراديوجد

المولدويقوم.السلكفىكهربائيتيارانسيابيحدث

اكتشفوقدالمبدأ.ذلكعلىالكهربائىوالمحركالكوبائي

قبلالحثمبدأ،أمريكيفيزياءعالموهو،هنريجوزيف

،هنريانظر:.بحاثهنتالبننشرفىأخفقأنهإلا،فارادي

جوزيف.

تمكنالكهربائيةالكيمياءمجالفيبر!ودهوبفضل

والتكافؤالكهرباءبينرياضيةعلاقةا!ششافمنفارادي

كيميائي.لعنصرالترابطة()القوة

أولأعطتإذ،العلاقةهذهإلىفارادينقانويشير

وتوصل.لإلكترونا:نظرا.لإلكتروناتالوجود.مؤشر

الحثمبدأاكتمتسفوفيزيائيا.كيميائياعالماكانفاراديمايكل

وهواللوحةفيصورتهظهرتوقد.أم831عامالكهرومغمطسي

.مختبرهفييعمل

التيالمجاليةللنظريةأساساأصبحتأفكارإلىفارادي

قوىأنيرىكانحيثبعدفيماالعلماءإليهاتوصل

جسممنتمريرهايمكنوالجاذبيةوالكهرباءالمغنطسية

الجسمين.بينالمنطقةفيشدأوقوةخطوطعبرلآخر

عندصبياأولآوعمل،لندنمنبالقربفاراديولد

بالمعهدديفيهمفريللسيرمساعداوأصبح.للكتبمجلد

عاما.54لمدةهناكوبقيأم،813عامفيلندنفيالملكي

الهندشمالفىالهندوسيقدسهامدينةولراظسبى

سكانهاعددبيناريسأوباناراسباسمأيضاوتعرف

علىرمليمرتفعحافةعلىتقع.نسمة180.1و037

فيالمدنأكبرمنفاراناسيمدينةتعتبر.الجانجنهرضفاف

،الشالاتالمدينةمنتجاتتشمل.أتربرادشمقاطعة

النحاسيةوالأوأنيبالذهبالمطرزةوالأقمشة،والساري

والفضية.الذهبيةالحلىوكذلكاليدويةبالمطارقالمصنعة

علىالحريريةالمنسوجاتبتصنيعفاراناسيمدينةوتشتهر

.الخصوصوجه

مديخةفيجاذبيةالمناظرأكثرمنالجانجنهريعتبر

الهندأجزاءمختلفمنالهندوسإليهويأتىفاراناسي

ماءهأنيعتقدونفهم،بمائهوللاسعتحمامالزيارةبغرض

يدعىالجانجنوطولعلىدرجبتشييدقامواوقد.مقدس

اليومية.صلواتهمأداءقبلللاستحماميستعملونه،غاتس

مدينةتشتهركذلكسنويا.زائرمليونحواليالمدينةيؤم

المدينةوتضموالقصور.والأديرةالكبيرةبمعابدهافاراناسى

.أخرىوكلياتالهندوسيةباناراسجامعةمباني

(.الحاسوب)أحهزةسوبلحاا:نظرا.6رنا
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ملاءصورةوحهيهاأحديحم!!.قديةمعدنيةلريطاسةعملةالفارثنج

ت!-هـقي.الحاثم)الممممة(أ!معواطائرالآحرا!حهاوعلىلمجا.بريط

التفاصي!.لعض!لإظ!رالصورة

أعملاتافيشرائيةقيمةالأقلمعدنيةعملةالفارتدج

066منواحدأوقديمبنسرلعيساويكانالبريطانية

الجنيه.انظر:.الإسترلينيالجنيهمن

،أم927عاممرةأولأغارثنجاالمعدنيةالعملةصدرت

محلاكبرولزحلأم613عامفي.فضةمنوكانت

حتىالتداولفيالفارثنجواستمر.الفارثنجسكفيالفضة

.أم619عامينايرأولفياشبريطانيةالحكومةسحبته

.الأرضامنمساحةلتعنىأحيانافارثنجكلمةوتستعمل

أوأ!(.-أم)369ماريويوسا،فارجاس

يوساشارجاسيتمازا!.عاطيةشهرةي!صمببيرومنرواك!

اخبيروي،المجتمعصىأصسيا!ىأأغساداوأعمف!اقضاياغالبا

متمازحة،بيانيةحصوصااتتضضتجريبيةأساليبويستخدم

عنليعبر،عديدةنظرووجهات،الوقتتحركوأطرا

مهاراتهعنرواياتهمنالكتيروتكشف،موضوعاته

قصاصا.

(أم!)63البطلعصرلفارجاسروايةأوللكشف

فىاغتيالوجريمةسرقةحكايةخلالمنالظلمموضوع

الأخضرالبيتروايةوتفحص،عس!ضيةأكاديمية

الاقتصاديةبيروطبقاتبينالصراعاتأم(!)66

فىمحادثةوفي.والإقليميةالعرقيةوجماعاتها

عنيوسافارجاسيكشف!أم()969الكاتدرائية

وحرب.البيرويةوالأعمالالسياسةفيوالفسادالنفاق

فىالثورةحولتاريخيةروايةأم(819)العالىنهاية

اشوايةالأخرىيوسافارجاسرواياتوتشمل،البرازيل

أم(،)739الخاعةوالخدمةبانتوجاالنقيبالفكاهية

الحياةأم(بم)779السيناريووكاتبجولياالعمة

زوجةمديحفىأم(،)849مايتالأليجاندروالحقيقية

م(.0991)الأب

أ98!العامينوحلالأركيبا.فييوسافارحاسولد

بيرو.لرئاسةللانتخاباتمخفقةحملةخاض،أم99و.

،المقالاتيوسافارجاسكتب،انرواياتإلىبالإضافة

.القصيرةوالقصص،أ!دراميةاوالمسرحيات

.أدب،اللاتينيةأمريكا:أيضاانظر

أم(.400-؟هـ،593-؟)فارسابن

أديبلغوي.الرازيزكريابنفارسبنأحمدأبوالحسين

بعضينسبهإذالتحديد،وجهعلىالأولاموطمهلايعرف

وينسبه،بإيرانخراسانبإقليمالريمدينةإلىالمؤرخين

طلباوبغدادقزوينإلىرحل.همذانإلىآخرون

فيهااشتهروحين،همذانإلىعادأحصه،للحديث

الصاحبالتقىوهناك،اشيإلىبويهلمواستدعاه

اتصل.والأدباللغةعنهأخذالذيعبادبنإسماعيا

بهلهوكانتالعميد،بابنالبويهيماتسلا!أفىفارساب!

والمكاتبة.أسادمةباخاصةعلاقة

ذلكمعوصنفبمباللغةالاهتمامعلمهعلىغلب

وأهم.والفقهوالتاريخوالنحوالقرانتفسيرشىتصانيف

فقهفيكتاب-مخطوطامنهاالكثيرزالماالتى-كتبه

فيالعربوسنناللغةفقهفيالصاحبىكتابسماهاللغة

ومعجمانعباد،لنالصاحبإلىأهداهقدوكانكلامها.

حينففي،اللغةفيوالمجملبماللغةمقاييسمعجمهما:

واصلاخأحمدبنللخليلالعينكتابمنالأولافيأفاد

فيهوعنيدريد،لاب!والجمهرةأصس!جتاالابنا!لنطق

بهاأدلىالتيالأقوالوإيرادالأصولاحسبالادةبترتي!

والأمثالبالشواهدوالإتيان!!مةح4حوأ!اطغويونا

الثانيكان،الفرعيةوالمعانيالمجاريةأمحباراتاوشرح

استبعد،الفصحىاللغةفيموجزامعجما(اللغةفي)المجول

تبعاأوائلهاحعسبفيهالألفاظورلب،والغريبالنادرمنه

إلىكتابكلوقسمالهجاء،حروففىالمشرقيللترتيب

وثانيها،والمطابقالمضاعفالثنائيبابأولها:أبوابثلاثة

أكثرعلىماجاءوتالثهاالمواد،منالأصولالثلاثيأبواب

حسبوالثلاثيالثنائيرتبكما.أصليةأحرفثلاثةمن

فيميزةالأخيرةالصفةهذهوتعدمنها،الثانيالحرف

للعربية.المتعصبينأوائلمنكانوقد.أغترةاتلكمعاح!ا

.نيراإ:ن!ا0رسثا

إيرانمنكلمنأجزاءتشملأرضاقديمةثارس

وداريوسالكبيرقورشحكمظلفي.الحاليتينوأفغانستان

فارسأصبحتالقواد،منوكيرهموأحشورشالأول

أطلق.واسعةلإمبراطوريةومركزامزدهرةلحضارةموطنا

اسممنهاشتقالذيالاريينأرضاسمالمنطقةعلىالفرس

الارية.اللغةلغتهمالفرسويسمي،إيران
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جنوبيمنالمنطقةإلىجاءوابدواالأوائلالفرسكان

-وصارواالميلاديقبلالعاشرالقرنفيالأورالأراضي

استمرتفقد،جيدينومنظمينإداريين-تحضرهمبعد

الفرسابتكر.محنةمائتىمنأكثرأنشأوهاالتيالإمبراطورية

نظاماابتكرواكما.والدينوالقانونالحكمفىمهمةأشياء

أنشأواكذلك.السريعةالخيولتناوبفيهامشخدموابريديا

والمقاسس.المكاييلتوحيدحاولوا،،للرينظاما

سابقوهم،فعلمماأفضلبويقةرعاياهمالفرسعامل

لقدوسياساتها.المتأخرةالحكوماتممارساتفيأثرواوربما

ليوحدالفرسمنجزاتعلىالمقدونيالإسكندربنى

مظاهربعضبناءفيالعربمنهمواستفاد،إمبراطوريته

لا-!قا.حضارتهم

مركزافارسأصبحتالميلاد،قبلالسادسالقرنفى

العالممعظمشملتالتيالواسعةالأخمينيةللإمبراطورية

شرقىوجنوبإفريقياشممالمنامتدت.إوانذاالمعروف

إلىجنوباعمانخليجومنشرقا،الهنداىإغرباأوروبا

الخامسالقرنبدايةوفيشمالا.ورومسياتانتركىجنوبي

تمكنوااليونانيينأنإلا.اليونانبلادالفرسغزاالميلاد،قبل

تولمئإمبراطوريتهم.وأوقفواأوروباخارجطردهممن

عامالفارسيةالإمبراطوريةهزيمةالأ"كبرالإسكندراستطاع

والساسانيونالفرثيونسيطرذلك،،وبعد..مق331

المسلمونيفئالعربأنقبلالفرسبلادعلىالفرس

م.641عامبلادهم

المعيشةطلرق

كانواالفرسأنالقديمةالمنحوتاتتوضح.السكان

ارتدىوقد.ومستقيمةطويلةا"نوفذوي،الطلعةوسيمي

فيماسميتطويلةأثوابامنهموالموهـرونالفرسوجهاء

المستعار.والشعرا؟جموهراتولبسواالقفاطينبعد

شبيهةالطينمنأكواخفىالعاديينالناسمعظمعالق

فىاليومالأريافسكانفيهايصجشالتىبالأكواخجدا

الكبيرةالبيوتابتنوافقد،!كوالىالنبلاءأما.إيران

موجودةالمبانيهذهبقاياومازالتالحجر،منوالقصور

.اليومحتى

الذينالعيلاميينعاداتمنكثيراالفرستبنى

تقاليدمنبكثيراحتفظواولكنهمقبل.منهزموهم
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!لأ!؟!ئوس؟*بنلم*كأ*!ءبززريخ!رزمم!،!برخ-ض!ير*لاش:9!رزكا؟ج33-+بز،شحابر:يض3،وءع!*ء!7-؟*3"*ا7!في!ء*3!!.عس!طس+-ء!!كا3خ!،ءىىيرع!كخكل-!بر،لمير3بمهيكهسءكثهمزك!،؟س!هثلأ"كبم*،"!كا!ءروكالأ

اغع3جهكثبه!-ك!؟ىلمؤلإ؟نن!-ك!نث!!رز!برس!!38!تحغص؟!كا؟ئجلأكأبرترتم؟برلإبرضر،برنرخفينج!بر-?!ئنث!!،!!بض+خلا1!نملإعزرنج!3بن،برننى؟شبر!ررا!!ء؟!ع2نننيء3نرير!--!ش؟ح!شنمش!جي3كا!!لأح!*غ!ض*ىص-33ك!

؟محروإوكبر9!وءك!كللابموولإلمغكحخ!زر3ح!؟تهلإقيء!ك!!ر!4!ش!*ا!مم!*زربر!3ءلأكايرلم*ء:قيلآزر!-ختنيخ!ءبر!ة،+ىكيتجلأكأ!حنن؟بنسكأصثششين!سكللأجمه!ك!!ئ!ث!سلأىحش،-في!كل!ل!ني؟كأ؟2صى!.!!!*كا

!يه!ثنكد*صصجميصحمثه*!ك!ححتنخ!"لأءلأح!ثن؟كث!-ءلس!!ىخك!كي.أ-؟.؟ث،-كا!?!!*بن*""جلى*!كأ"غ،كا!!ك!كبمبزرزكغضغ،برص-نر!!لأ!كاخبمس*ور-.لأ!ء

ء!حن!ء!-لأخعكر!كأ!ي!ى!،!3*؟س*ءلى3"نرلمير؟ءتج*!زر!ي؟جيز-!بخ!كاشرزث،علم--شلمح!؟*!؟،؟،*ح!؟صبرءجم!زوخ!!*تج،ورء؟جوولمبزكأ!!ش

7-س!ء!بجيرىكهفلألجبمىلمظح!ء3ك!كع!حيمبر7!لا?!كالأ؟بر!حهـ؟لا،:!?*!ير!ترح!*لحلأبنص*كا- ،-تخثحيخلألم!ح!شفيرزنج!شلانمهف!زرصنحاك!!كح!!رو!كشءصور!يتجبشلمجأ!كن!!*.!!ءلأكا!!ير!3جكل-33ى*لأ!ء

منأصا"ومازالت..مق815عامصالىفطالى!فيقدالأولداريوسىن،إيرانصىجنوبفي،فارسمدنأشهربرسيبوليسأطلال

.الآنحتىباقيةالقصرمنأجزاءوكدلكاريوسثاجتماعاتقاعة



القديمةفارس182

الخي!ركوبمثلا،،أولادهمعلموافقد.الرحلالقبائل

:أالكذبالفرسويعد.الحقوقولالحسهامورمي

مذمة.الامشدانة

ت!صنتعشائرفيالمبكرةالفار!ميةالأسرتشكلت

تختفىبدأت،الإمبرأطوريةنموبعد.القبائلمنها

تعددكانوقد.الأسرةمنالأكبرالاجتماعيةالوحدات

منزوجاتهيختارالملكوكانمألوفا.عندهمالزوجات

نساءكانتوقد.فقطاجتماعياالأرقىالعستالأسربين

نساءجميعفيهايعيشخاصةأجنحةفىيعشنالحكام

.ال!سرة

أغديمةاالفارسيةالقدماءالفرستحدث.والأدباللغة

فيأ!سنسحريتيةاأطغةباصلةأ!اأوروبية-هندولغةوهي

مسماريانظافاأ!رسااتخذ.الحديثةالفارسيةوباللغةالهند

أسممارياأضظاماأحش.المسماريةالكتابئانظر:للكتابة

!مقليلاعدداالأنفقط،الملاجةالخطوطاتفياستخدم

وهى،الآراميةالفرسواستخدم.قراءتهاستطاعواالناس

وغيرهما،والعبريةالعربيةباللغتينصلةذاتساميةلغة

سوريافيالاستعمالواسعةالاراميةكانت.حضابةكلغة

الهندإلىنقلهاالفرسوالمشطاع،الرافدينوبلادوفلسطيمات

كانتكماحاليا(،)تر!جاالصعرىواسياالوسطىوآسيا

أجزاءمختلففيتستخدمالمحليةواللغاتالارامية

الفارسية.الإمبراطورية

أغصصاوأحص،أ!ديمةافارسأدبعنالقليليعرف

فىساعدوربما،موجودةأتمازاالقدماءالأبطالحول

اسشعبي.ااغصصرأفىوتداولها،المغنونبقائها

الطبيعة،منبآلهةالفرسقدامىاعتقد.المعتقدات

قدراتلالهتهمأنالناسواعتقدوالسماء.كالشمس

الضوءإلهمثرا،إلههما،المثاللحمبيلفعلى.اجتماعية

لدىيكنولمالعقود.فييتحكمأنهيعتقدون،عندهم

القرابينويقدمونالصلاةيؤدونكانواوإنمامعابدالفرس

.الجبالفي

لينماالفترةحلالعاشالذيزرادشتالحكيمقام

بإدخالالميلادقبلعشروالحاديعشرالخامسالقرن!ت

فىكما-تعتمداكتيالمجوممية،الفرسعقيدةفيتعديلات

أ!ه)إأهورامازدا،معبودينوجودعلى-اشندأفستاكتابهم

علىأضاسازرادشتحثوقدالشر(.)إلهوأهريمانالخير(

الفاضلةالأخلاقعلىوحضهمالماديةالحياةبمباهجالتمتع

صراعهفيفينصرهمأهريمانعلىأهورامازدا،لينصروا

معه.الدائم

كلفىالمعتقدهذاتدريجيا،،زرادشتأتباعنشر

غاتهاكتابفيزرادشتتعاليماتوجد.فارسأنحاء

أفستا.يسمىدينيكتابمنجزءوهو)الأناشيد(

3،لا-،ىجص-!ؤ

-لأفلاول!،"نت!

حلا6

صعالبرونزمنفاردميرأس

الميلاد.قبا!اضاىالأاهـاالي

الففمةمنللشربكأدر

أ!بلاء.اأحدأوملكاستعملها

القديمةفارسفيوالعمارةأسفناكان.والعمارةالفن

والبابليةوالمصريةاليونانيةالثقافاتصشريدامزيجا

الملكيةالقصوربقاياوجدتوقد.أضقافاتامنشغيرها

ماوهىولمموساوبرسيبوليسبسارغادافيأضخمةا

الكؤوسوجدتكذلك.إيرانباسماليوميعرف

الذهبمنصنعتالتيالأشياءمنوغيرهاوالصحون

فتحأنوبعد.الفارلمميةالإمبراطوريةوجودأثناء

أكثرالفضةأصبحتفارسبلادالمقدونىالإسكندر

الفضية.الفنيةالقطعمنالكثيروجدحيثشسعبية

المنسوجاتتعرضالمتاحفمنالكثيرأنويلاحظ

أسفارسي.ااعخارواأسسجادار

يربونمزارعينالأوائلأغرسا!!انالاقتماد.

تغطيالصحاريكانتوقد.الحبوبويزرعورالحيوالات

الريوسائلالفلاحونطوروقد.المرتفعةالمناطة!معظه!ا

واستخدموا،والخضراواتوالشوفانوالشعيرالقمحلزراعة

تسببهالذيالتبخرلتجنبالأرضتحتالمحفورةالقنوات

أكثربعدمنالجبالمنالمياهجلبواكما،الحارقةالشمس

،فارسبمرتفعاتكان.والسهولالأوديةإلىكمأ06من

المدنمنقليلعدد،المقدونيالإس!ضدرفتحهاحينحتى

القرنفىضردتاليمير()علىالأحميميةالع!لة.فارشةعملات

عاملحواليتريماليسار()علىالساسانيةوالعملةالميلادشبلالحاص

!
2*
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،المدنإنشاءبعدتطورتالحرفأنويلاحظ.الكبيرة

فيالتعدينوأعمالوالنسيجالخزفصناعةوأصبحت

وأصبحت.مهمةوالفضةوالذهبوالحديدالنحاس

وأدواتالأسلحةمنأهميةأكثروالمعدنية4الخزفيالأواني

الخزفبصناعةوالنساجونالخزافونوقام.والزراعةالحرب

.سللناجادوالىوالملابس

أنحاءمختلفمنالبضائعالتجاريةأقوافلاحملت

واشتملت.المتوسطالأبيضالبحرإلىإيرانعبرالعالم

وشبهالكريمةالأحجارعلىالمهمةأ.يةالسلإلتجا

إلىالحريرطريقافتتجعوقد.التوابلوعلىالكريمة

الميلاد.قبلالثانىالقرنحوالىربماوالصيناسياأواسط

الشرقإلىالرافدينبلادمنالتجاريةقالطأدتوقد

الصحراءجابتكمافارسأواسطفتحإلىالأقصى

الوسطى.

بجبالوالشمالبالهندالشرقأخرىطرقربطت

المدنبينالطرقالفرسعبدوقد.الأسودوالبصسالقوقاز

الملكيالطريقشهرةأكثرهاوكان،إمبراطورتحهمفيالمهمة

بسوساالصغرىآسياغربيفيسارديسيربدكانالذي

الطرقهذهالفرساستخدموقد.العربيالحشلميجمنبالقرب

الخيالة.بتناوبالسريعالبريدلإيصال

الحكمنظام

جيدةمجالعسالأخمينيةالإمبرا،علوريةحكم!

تقسيمتموقد.م(.ق331-هء.)حوالىالتنظيم

كل،ا!لرزبانياتتسمىو!*ياتإلىاللإمبراطورية

وحكامالمرربا!.يسمىا!وظفيحكمهامرزبانية

-شاهالشاهانولكنصغار.كصلوكعاشواالمرزبانيات

فارسمنالإمبراطوريةحكمالذي-الملوكملكأو

الملوكنظموقد.والنهائيةالممالمقةالسلطةلهكانت

وسيطرت،الإمبراطوريةأجزاء،مختلففىالقوانين

هناكوكان.الولاياتفيالجيودقعلىالمركزيةالحكومة

يخبر،الملكواذانعيونالإغريقعليهأطلقسريجهاز

اللإمبراطورية.أنحاءكل،فىبالأحوالالملك

.مأق)55)البارثيين(الفرثيينظلفيالفرساحتفظ

ملكبمنصب(م164-422)والساسانبر،م(225-

أقوياء،الفرسالحكامهؤلاءبعضكانوقدالصغير.الملوك

النبلاءومارسضعافا.كانوا11،خربعضهمأنحينعلى

هيئةووجدتالفرثيين.فترةخلالعظيمةلمملطاتالمحليون

عملوقد.الساسانيينفترةخلالللدولةتابعةقويةدينية

والدولةالدينلكن،مهمةمدنية،مناصبفىالدينرجال

منفصلين.ظلا

(ديراإ)لارس

الفارسيةالإمبراطو-ريةا!ممبر!!يخ

عاصمة*

أحزبمد!"

خلالقمتهافيالأخميحيةالإمبراطوريةالخريطةهذهتوضحالمليلاد.قبلالسادسالقرنخلالالفارسيةالإمبراطورية

لإصراطوريةمركزافارسبعدفيماسميتاك!ييرس!،كات.الأولداريوسحكمفترةأتناءالميلادقبلالسادسالقرلى

عمانخليجومنحاليا(،)الباكستانللهسدالشرقىالمتممالإلىوشرقاالمتوسطالأبيض!البحرأواسطحتىعرباامتدت

عواصم.عدةم!داريوسحكموقد.الش!الفي)سابقا(السوفييتىالاتحادمنالجخوبيالجزءإلىالجمو!في

الردسمفماس
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تاريخيةنبذة

فارسفىالحضاراتأولىكانت.المبكرةالحفمارة

منذالبلادامشوطنواربماأرزيناالعيلاميودأقامهااكتيتلك

والفرص!الميدي!!قبائ!!بدأتوقد..مق0003عامحوالى

أنشأراليلاد.قب!!أصعاشراأغردافىفارسداخلتنتقل

أ!ثامناالقردفيالفارسيةأ!ضبةافيلهمدولةأولالميديون

قماأ!سالعاأغرناأواخرفيقوتهمذروةووصلواالميلادقبل

الإطاحةمنال!جيرقورشممقيادةالفرستمكنثمالميلاد.

..مث055عامحواليفيبالميدلين

الإمبراطوريةقورشوسمع.الأخمينيةالإمبراطورية

ضمثمم،ق545حواليليديامملكةباحتلالهالميدية

،الصغرىآسياعربيإيونياشىاليونانيةالمستعمراتتدريجيا

أخمينيوس.سلفهاسماعلىالأخمينيةالإمبراطوريةوسماها

وحرر..مءف93فيلاب!!هزيمةمنقورشتمكنوقد

.هناكالأسرفيوكانوانبوخذنصرسباهمالذيناليهود

ا!توس!أالابيفم!البحرصتامتدتإمبراطوريةأنشأكما

يعرفماوهوأسد،انهرأعاكىإلىالصغرىاسياوغرجم!

أ!.الأراابحرإلىعمانحليجومن،الباكستانبشمالاليوم

عامحواليمصرهزيمة،قورشابنقمبيز،ا!متطاع

وقد.فارسإلىعائدوهوطريقهفيتوفيلكنه،.مق552

الحكم،حولالنزاعبسببأهليةحربذلكأعقبت

يصئأنمنقمبيز،أقرباءأحد،الأولداريوسوتمكن

.م.ق225حوالىملكا

وأقام،المرزبانياتبنظامالحكومةتنطمداريوسأعاد

محكمانظاماطوركما،شساهللشاهانالمطلقةالسلطة

عواصمهمنعاصمتينفيالقصوربنىكذلك.للضرائب

الإمبراطوريةداريوسووسعوسوسا.برسيبوليسهما

الآنمايسمىوداخ!!باأوروشرقيجنوبداخلالفارلممية

.الباكستانجنوب

المنطقةبغزوأغرساقام.م،ف513عامحوالطوفي

يحتلوالمولكنهموجنوبيهالألممودالبحرغربيتقعالتي

،؟133،في"!بم-؟؟ءلمص

ع!كثيم-!ءلأإبوير،ععكا؟

لألآأبركا!!اوبر،

ر،لأ؟؟3؟سبمح!بم!سى

،.ع7ء+!؟كار!!2لأوكا

كلا،"ا!ى،-آبرلمبرا،ير!بر

يركأ!ألابرءص-؟سءعث!!عصء،في!

ت!معأسدا.يقما!وهوداريوسالملكيوصحأخمينيأسطوانيختم

لاعم.صلصالعلىالحتمبتمريراسدمغاتا

حوالياليونانإلىجيشاداريوسوأرسل.واسعةأراضي

.ماراثونفيهزمتهالأثينيةالقواتولكن،م.ق4!.عام

يعدكانعندما.مق486عامحوالىداريوستوفيث!ا

.اليونانعلىجديدأ!حومالعدة

عامحوالىاليونان،داريوسبنأحشورشغزا

اليونانيينمنوغيرهمالأسبرطي!تمنقوةهزمو،.مق048

واجهواالفرسلكن.الثرموبايليفيشرسةمعرحصةبعد

أوروبامنواخرجواوبلاتاياسلاميزكططاحنةهزائما

.م.ت674عامحوالط

ولكنأحشورش،موتبعدفارستدهورت

حواليحتىالانتفاضاتمنبالرغماستمرتالإمبراطورية

جيشاالمقدونيالإسكندرهزمعندما.م،ق331عام

معركةأحيانا)تسمىأربيلمعركةفيضخما"شارسيا

الأخمينيةالإمبراطوريةبذلكوانتهتجوجاميلا(.

الإسكندر.إمبراطوريةمنجزءافار!رأصبحت

موتمنسنواتعشرمنأكثربعد.السلوقيةالأسرة

،قوادهأحد،سلوقوسألسم!،.مق323شىالإس!صدر

السلوقيونأنشأ.المجاورةوالمناطقفارسأضح!-أسمرة

وفياسياغربيفياليونانيةالثقافةوأدخلواالمدنمنأحديدا

منبدءافارسحكممنالفرثيونوتمكنأواسطها،

..مأق55

وقد.م422عامحتىاستمرت.الفرثيةالإمبراطورية

آسياشرقىبامتدادواسعةإمبراطوريةالفرثيونأسم!

منالأخيرةعامالمائتيوفيالمميا.غربيوجنوبالصغرى

الغربفيالرومانيحاربواأنالفرثيينعلىكان،ح!صمهم

ومن،أفغانستانباسمحاليامايعرفوهو،أس!صشانا:شى

الفرثية.الإمبراطوريةفيالأهليةالحروباندلعتتم

أردشيريدعىفارسىقام،م422عامأحواوفى

أكثروبعد.الفرثيةالإمبراطوريةوتسلمأ!رثيين،ابإطاحة

نأالفرساستطاع،اخرينحكامظلوفي،سنة055من

.اخرىمرةفارسيحكموا

لالممتكريماكذلكسميت.الساسانيةالأسرة

الأسرةحكمتوقدلأردشير.الأكبرالجدبمساسان

.الميلاديالسالغالقرنمنتصفحتىفارسفيالساسانية

حكمفترةطوالوالرومانالفرسبينالحرباستمرتوقد

القرنفيالنصرانيةالروماناعتنقأنوبعد.الساسانيين

النصرانيةبيندينياشكلايأخذالصراعبدأ،الميلاديالرابع

شتية.دشرأ:ا

القرنمنتصففيقمتهاأوجأسساسانيةا3الحضارللعت

الانتصاراتمنعدداالفرسحققحيثالميلاديأسسادسا

منجزءاكانتأراضيىاحتلالوأعادواالرومانعلى

حتىالفارسيةالقواتتقدمت.الأخميسيةالإمبراطورية
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برسيبوليس،!رب،رستمنقشسبارزحتالأولأردشيرتنصيب

يأخذ،الساسانيةالأصرةمؤس!اليسار()علىأردشيرالملكفيهويظهر

الزرادشتية.فيالرئيسيالإلهرامارداأهوسالملكرمز

كانتالتيحاليا(تركيافي)إسطنبول،القسطنطينيةأبواب

ولكنهم(،الشرقية)الرومانيةالبيزنطةالإمبراطوريةعاصمة

الأراضيكلمنالانسحابعلىوأجبرواهنالكهزموا

احتلوها.التي

نهايةإلى،العربجزيرةفي،الإسلامرظهمأدى

السابعالقرنمنتصففيالمساسانيةللأسرةسريعة

أهـ،5عامحوالىفارسالمسلمونفتححين،الميلادي

قدالإسلاموكانإلاقلائلسنواتتمضولم،م637

أرواحالإسلامصانوكما.فارسبلادسصإئرفيانتشر

علىالمسلمونالحكامأبقىفقدله،ا!تناقهمبعدالناس

معذلكيتعارضمالموآدابهاوفنونها،،الفارسيةالعمارة

بعدفارستاريخعنالمعلوماتمنلمزيد.الدينجوهر

.إيرانانو:01،الإسلادخول

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مثراالزرادشتيةالأولأحشورلق

المجوسصلاميزلأكبرالإس!ضدرا

لانلمرزاسوصابرسيبوليمه!

الملابسال!صيرقوريقيلىلثرموباا

ميديامعركة،الماراثونالأولداريوس

التالثداريوس

بينوقعتفارسالوسمعركة.معركة،لمحارسالوس

84عاموبومبيقيصريوليوسالرومانقائديجيشى

حاليا-فرنسا-الغالبلادقيصريولبوسغزا..مق

عسكريقائدأقوىذلكأثرعلىوأصبح.!أ(،ق15)58-

في،الشيوخومجلسبومبيوخشي.الرومانبلادفى

الأهلية.الحربفاشتعلت.وطموحهقيصرقوةمنروما،

الجيشانالتقىفعندما.البدايةفيالنصربومبيأحرز

كاناليونانفىحاليا()فارسالافارسالوسعندالخصمان

جيشيفوقرجل04ر...علىيزيدالذيبومبيجيم!

أمامالمشاةقيصرجنودصمدفقد،ذلكومععددا.قيصر

أمرعندها،ارتباكفيبومبيفرسانوتقهقرالعدو،هجوم

جيشحطمماوهو،الجناحمنمضادهجومبشنقيصر

منأكثرواستسلمجنودهمنكبيرعددوهرببومبى،

052عنيقلماقيصرجيت!خسربينما،رجالهنصمف

قتيلا.

القديمة.روما،بومبيبميوليوسقيصر،:أيضاانظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.المصريةالفارستيا

(.المصرية)الفارستياالعربي!

(.م169-؟هـ،053-؟)بكرأبو،الفارسي

لثمافعيفقيه،الفارسيسهلبنالحسينبنأحمدأبوبكر

مدةوأقام،فارسقضاءتولى،سريجوابنالمزنيعلىتفقه

ونيسابور.ببخارى

الشافعىبمنصوعرفيالمسائلعيون:كتبهمن

المزنى.علىالانتقادكتاب،الفقهأعولفيالذخيرة

الفارسى.عدىأبوانظر:.عليأبو،الفارسي

الادابأبرزأحدالفارسيالأدب.الأدب،الفارسي

بعدلاسيما،العربيالأدبإلىأقربهاومن،القديمةالعالمية

مزدهرأدبللفرسكانالإسلامقبلمافترةوفي.الإسلام

نأونستيمعنها،ويعبرحضارةمنلديهمكانمايواكب

)اللغةالبهلويةباللغةترأثمنبقيفيماالأدبهذانتلمس

التالية:محاورهفى(الإسلامقبلالسائدةالفارسية

الملوكسيرأوالتاريخفنكان(:الملوك)سيرالتاريخ

.وبعدهالإسلامقبلالفرسلدىالأدبيةالفنونأبرزمن

الشعبنشاطأوالأمةتاريخيكنلمعندهموالتاريخ

أبرزومن.وسيرهموإنجازاتهمتارلإلملوككانمابقدر

أعمالسجل:بابكانأردشيركارنامة:الفرستركهما

!يروفيهالملككتاب:نامةخدايبمبابكانأردشير

الدولةصدرفيالمقفعبنعبداللهترجموقد،الملوك

أصلهيوكانتالعربيةإلىالكتبهذهبعضالعبامسية

الشاهنامة.حكايات

منظومة:منهبقيماأبرزومن.القديمالفارسىالشعر

وهىالاشورصلن،نسبشجرةأوآسوريكدرخت

حواروالمنظومة.الدارسينبعضإليهذهبمافي،النخلة
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زريرانيادكاربموالعنزةوفائدتهاالنخلةهذهبينومناظرة

الإيرالية،الحمامحيةالمنظوماتأقدموهي،زريرانسيرةأو

كشتاسببينالحربهوالمنظومةهذهوموضوع

الزرادشتي،الدينعندفاعاالطورانىوأرجاسب

تنبؤاتعلىتشتملمنظومةوهي:ناه!وجطماسب

ستحدثالتيبالحوادثكشتاسبوزيرالحكيمجاماسب

)غاتها(وأناشيد،زرادشتبعدالأولىعامالألفختاأفى

أسدينىاأممتابامنحزءاثانتالتيالدينيةالاناشيدوهي

)الأفستا(.للزرادشتية

عايته!عنتعبركثيرةآثاراالقدماءالفرستركالنثر.

نذ!صصالأساطير،واالحكاياتخلالمنوالرمزبالنصيحة

منبالنصيحةالخاصال!شتابذلكودمنةكليلة:ذلك

منأصبهلويةاإلىنقلهوالذيالحيوانألسنةعلىالرمزخلال

كصرىعهدفىوذلك)بيدبا(الفيلصوفالطبيبالهندية

ليلةلألفالفارسىالأص!!وهو:أفسانةوهزاربمأنوشروان

ضدعنهاوالدفاعبشرفهاوالعنايةالمرأةحولويدوروليلة

العادلأنوشروانوكلماتبزرجمهرونصائحالظلمابم

حيثقصيرةح!طياترأ!وأمثاحكمهيئة!ينصالوهي

بعفرشكذأسك،با!صمةأنوشروانوزيربزرجمهراشتهر

الملكلأنهاشتهرالذيانأنوشروعنأثرتالتيالنصائح

.العادل

الازدهارإلىالفارمسيةعادتأدبعد.الإسلاميةالفترة

ومعهاتعودوجدناهاالهجريالثانيالقرننهايةمعوالحياة

وقيمتهااللغةهذهحيويةعنتعبرالتيالإسلاميةآدابها

الإسلامظلفيأوالإسلامقبلذلككانسعواءالحضارية

شععوبياتعصبتالتيالسامانيةالدولةظلفيوخاصة

رأس)سامان(إلىنفسهانسبتأنهاحتىوآدابهاللفار!مية

فىالأدبمظاهرأبرزامشعراضويمكن.السامانيةالدولة

التالى:النحوعلىوميزاتهالحقبةهذه

منذقويةبصورةازدهرقدأنهنجدالشعرمجالففي

بنيعقوبوهوملو!!اأحدرفضالتىالصفاريةالدولة

هذهيفهمالاالأنهبالعربيةالشعراءيمدحهأنالصفارالليث

الفارسي.بالشعرامتداحهإلىبذلكالشعراءفدعا،اللغة

الثالثالقرنينفيالسامانيين،عهدفيالشعروتطور

فينضجهدرجاتأرفعبلغحتىالهجري!ت،والرابع

)أبوالرودكيتمثيلخيرومثله.وشمولوتنوعبساطة

البصرمكفوفنخحاعراوكانمحمد(،بنجعفرعبدالله

فقطبقلبهلايرىوكأنهوصفأصيلامجيداكانلكنه

تلكملوكفييؤثرشعرهوكان.مدققةكثيرةبعيونبل

فىكثيرةآثارمنهبقيتديوانوله.قراراتهموفيالدولة

الرباعيفناخترعمنأولأنهأجهإوينمسب.عديدةكتب

الفارسىالشاعرالرباعياتكتابمنواشتهرالشعر.في

وانتشارأ،شهرةرباعياتهوجدتالذي،الخيامعمر

زيدتثم،الأخرىاللغاتوبعضالعربيةإلىوترجمت

ان!:يقينا.لهليمسترباعياتإليهونسبتالأشعارتلك

ايخام.عمر

المكتباتأروعالسامانيينعاصمةبخارىم!ضبةوكانت

والفلاسفةالعلماءمنالعديدوخرجتأستاريخاعبرالإسلامية

سينا.ابنالرئيسالشيخمنهمبالذكرونخص

شماهنامتهالثعالبيمنصورأبونظماأيضاأ!شعراوش

بيت1(000)حواليمنهابقيوقد(منصوري)شاهسامة

التيالطوسيالفردوسيلشاهنامةأساساكانتالشعرمن

ملحمةتمثلالشعرمنبيتألف06فىذاطثبعدنظمها

الفردوسى.انظر:.الغزنوياحصرافىبطولية

مصادرلاتزالقيمةآثارلنابقيتالتاربفقدفيأما

وزيراوكان،البلعميتماريخمنهاللتاربالإسلاميرئيسية

الذيالطبريلتاريخترجمةوهو،السامانيةالدوأ!ةعهدفي

وقد.السامانينوحبنمنصورعصرفيبالعربيةآلف

حتىوالختصرةالمدققةالترجمةهذهشيأحملاامحتمر

العربيةمنترجمةأولوتعد.الهجريالرابعالقردمنتصف

وجاذبيةأسلوبهلسلاسةظلوقد.الإسلاميةالفارسيةإلى

يطعولم.عامألفمنلأكثرواهتمامعنايةموضت!نثره

عامالموافقأهـش،341عامطهران!يمنهجزءسوى

أهـ.383

الثقاةالعلماءباستدعاءنفسهالبلعميهشامالتفسيروفي

،الطبريتفسيرترجمةعلىللعكوفالبلادأنحاءمن

الأدبتطورمدىعنمعبراأمينامتقناتفسيرهموجاء

الفترةهذهفيالأدبوتميز.المبكرةالفترةهذهفيالفارسي

وببساطةتعقيد؟أوغموضدونالمعانيأداءفيبالمباشرة

الألفاظوبامتزاجبمالمحسناتأوالصنعةمنوخلوهالأسلوب

الحياةإلىالفارسيةعودةلقربالعربيةبالألفاظالفارسية

تعمدوالكتابالشعراءعلىغلبوإنانزوائهالعد

الوصفحولالشعروتمحور،العربيةالأأسفاظمنالتخلص

.الأغراضبقيةمنأكثروالصيدوالخمرياتوالمدح

بهاعنىالتيالكتابيةالمجالاتأبرزمن.الحديثالعصر

المقالة.فنالشعر،جانبإلىالمحدثونالإيرانيونالكتاب

بعنايةحطتوقد،القصيرةالقصةالأهميةفيبعدهاتأتي

عنفضلاالصحافةطريقعنترويجهالإمكانبالغة

خاصةالروايةفنالأهميةفيويليها.القصصيةالمجموعات

الأدبويمثل.والمعاصرةالتراثبينتزاوجكانتأنها

حاولوقد،المجالهذافينهضتهفتراتأبرزالمسرحي

ننسىولاتأليفا.ثمترجمةإيرانإلىأغناهذانقلالأدباء

بهايعتنيأصئدعامةحيثالمرسلالشعرالمجالهذافي

بها.المحدثينالشعراءكعنايةعليهاويقبلونالقراء
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وتخصصالأطفالأدبتبلورالجديدةأظواهراومن

منالأدببهذاوالعنايةلهمالكتابةفيالكتالىطبعض

والنشربل،والصياغةوالأسلوبالتربويالهدفحيث

منذالأطفالوعيتكوينأساسعلىبالصورالمدعومالجيد

التالية.المراحلفيللقرأءةيؤهلهمبمامبكرةسن

-)4917الكجريالعصرمنالأخيرةالعقودفي

زادكما،القصصيالنثريالتراثقيمةزاداتأم(259

وكتبالترجمةنتيجةالبساطةإلىالفارسيالنثراتجاه

ترجمةذلكمنونذكر.الرواياتوترجمةالرحلات

أصفهانيحبيبميرزانقلهاالتيأصفهانيبابايحاجي

فارصعيةروأيةأولوتعد،موريهلجيمسحكايةعن

يث.الح!بالأسلوب

وحكايةانحدوعةالنجومترجمةأيضاذلكومن

ميرزاوترجمهازادهآخوندفتحعليكتبهاالنيشاهيوسف

داغي.قراجةجعفر

العصرفيالروايةبفنالعنايةضرورةتأكدتوقد

أعتنواوممن،البدأيةفيالتاريخيالمنحىواتصطتالكجري

كتاب!ثلالرحلاتوكتب،زادهآخوندروايات!ثمفيبهذا

زينالحاجكتبهالذيتعصبهبلاأوبيكإبراهيمرحلة

مسالككتاباأيضاالصددهذافيويذكر.المراغمبالعابدين

التبريزيعبدالرحيملميرزاالطالبيةوالسفينةالمحسنين

وعالجتخياليةكانتهذهالرحلاتوكتب)طالبوف(

بأسلوبعصرهافيوالسياسيةالاجتماعيةالمسائلمنكثيرا

فيالجديدةالظواهرضمنتعدوهي.عصريأوحديث

أدبلظهورمهدتوقد.المرحلةتلكفيالإيرانىالأدب

بهذاالقصةأدبأنإلاالفنلهذاالحديثةالقوأعدوفقالقصة

النيابيةالحياةفترةإلابعدإيرانفييظهرلمالحديثالأسلوب

اللأوروبية.الاا:ابتأثيروتحت

الموأفقاهـش،003عاميعدالفصيرة.القصة

حيثالمعاصرةالإيرانيةالادابنهضةعامهـهوأ342

لنيميا،شاحبوقصةزادهلجمالكانماياا،كافيهنشرت

.تلاهالذيوالعام،العامهذافيالقصيرةالقصةوتأصلت

الحياةثورةالاتجاههذاترسيخفىالأكبرالأثروكان

اتحاهفيعالميتطورمنالعشرينالقرنشهدهوما،النيابية

الفارسيالأدبفيالروائيةالأشكالكانتحيثالثقافة

الأدبوخاصةالأوروبيةبالآدابذلكفبلاتصلتقد

فحققت.للانتباهلافتينوازدهاراروأجاوحت!قت،الفرنسى

الأخرىالفنونمنغيرهامنأكفرملحوظاتقدماالرواية

وحظيت،الإيرانيةالثقافةسماءفيالتحليقطريقعن

عامة.بصفةالقراءةيعرفونوممنالمتعلمين!تكبيربإقبال

وشمئموسىخسرويباقرمحمدالفنهذاروادمننذكر

فقدالقصيرةالقصةأما.هدايتوصادقآهنكي،كبودر

بقابليةحظيتماوسرعان،الترجمةعلىكثيراأعتمدت

القصيرةفالقصةالسواء.علىوالكتابالقراءلدىكبيرة

والاجتماعيةالشخصيةوالتجربةالعصرروحتمثلكانت

لاتحفلفلممعاصرواحدمجتمعفييحيونالذينللبشر

وجدانإلىأقربجعلهاماوهذا،بالماضىولابالتاريخ

تأليفإلىالكتاباتجاهسرعةفيهذأوساعدالقراء.

اليوميةالحياةمجرياتإلىاستناداالقصيرةالقصص

ومئاتالكتابعشراتقصيروقتفيفظهر،الإيرانية

النثراتجاهالقصيرةالقصةرواجفيساعدوقد.القصص

لهذاالكتابمنكبيرعددوتحمسالسلاسةإلىالفارسي

ألففيتبريزيعبداللطيفالكتابهؤلاءومن.الأسلوب

كماشساه،الدينناصرفترةفيكتبهاالتيوليلةليلة

القصةفنترويجعلىظهورهامعالصحفساعدت

وصورالقانونجريدة:الصحفتلكمن.القصيرة

الأخذإلىالمقالاتكتابنزعةوكانت.إسرافيل

هذاترويجأسبابأحدالبسيطالسلسبالأسملوب

الانتشار.علىالقصيرةالقصةساعدالذيالأسلوب

عهدإلىإيرانفيالمسرحيالأدبفنيرجع.ا!لسرح

بعضبعيدزمنمنذلديهمكانأنهيبدولكننسبيا،قريب

فراغأوقاتتملأكانتوالتيبالمسرحالشبيهةالأعمال

فييمارسونهاالناسكانالتيالطقوسعنفضلا،الناس

،العاممنالخاصةوالأيامكالأفراحوالمناسباتالأعياد

بالبهجة.والشعورللمتعةوذلك

الإسلامبعدإيرانفيالأخيرةالقرونفيطرأتأنهعلى

ماأوالعزاءطقوسشكلاتخذتاجتماعية-دينيةظروف

أيامفيتؤدىالتيالطقوستلكوهيخوانيشبيهيسمى

نثرا.لاشمعراالطقوستلكعنالأدبىالتعبيروجاءالحداد.

لوجودوذلكتمثيلها،إمكانية-أرواجهاأسبابومن

وجودحتميةعدمجانبإلىلهامتحمسكبيرجمهور

سهولة2-،ساحةأيفيتؤدىأنيم!شبلبعينهمسرح

منلونايتابعواأنسهولةفىالعامةأستطاعبحيثلغتها

الأدبيةالفنونبقيةكانتبينمامنه،يعستفيدواوأنالأدب

حوارمنالعزائياتتتضمنهماجانبإلىإدرأكهمعنبعيدة

بالدرجةالعزائياترواجفترةوكانت.سهلوأداءشعري

وذلكام(722-1051)الصفويالعصرفيالأولى

للمذهب.وترويجهاالشيعيةالمبادئلخدمتها

مثلروائعالصفويالعصرفيالفنهذافيألفتوقد

الادبمنلوناتعدوهى،كاشفيلواعظالشهداءروضة

العرضمنلونلديهميوجدكما.الحديثالمسرحي

نمسميهأنيمكنماأوخوصيتختيسمىالمسرحى

الكجرية.الفترةفىاللونهذاراجوقدع،الحوساحة

.والمزاحالسخريةنحوويتجه
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عنالغرليةالقواعدوفقالفنيالمسرحيالأدببدأ

تلككتابةوإعادة،الغربيةالمسرحياتترجماتطريق

فيالفنوندارأسعستكما.الفرنسىمولييرآثارمثلالاثار

ذأسكعلىوساعد،المسرحيةالأعمالتلكلرعايةإيران

تلكألرزومن.الفرنسيةاطعةباالإيراني!تمعرفةاتساع

تقرير،إجباريطبيبعرضتوترجمتالتيالمسرحيات

.هاربرجل

أمورلعضتعالجمسرحياتكتبمنأوائلومن

وجوجوأ!مولييرمقلداالوقتذلكفيالإيرانيالمجتمع

التركيةأطغةباكتبفقد.زادهآخوندفتمعليميرزاالروسي

داغيقراجةحعفرميرزاحوأعاثم،مسرحيةأعمالستة

الفار!حية.إلى

بالفارسيةأصلاكتبتاكتيالمسرحيةالأعمالأوللكن

وكانت،تبريزيآخاميرزاكتبهاقصيرةمسرحيةكانت

علىبميرزاتأثرابهذاقاموقدموليير،ل!صميدياتتقليدا

.زادهآخوند

شهوإيرادفيواقعىمسرحيكاتبأولبحهتيعدمنأما

.زنوروعليا!شهرةااسماأضفسهتحخذكالىالذيمقدمحسن

اييالفرنج!بلادمنخانجعفرعودةمسرحياتهأبرزومن

وحيوشها.لجدتهاتحتفظتزالولاكثيرةمراتمثلت

رضاالعصرهذافيالمعروف!تالمسرحكتابومن

وليلة.ليلةألفأعمالهأبررومنبشهرزاد.المعروفكمال

فىجديدةلهضةإيرادشيالمسرحيالأدبفنشهد

اكبتروأ!،تأميمالعدخاصة،الميلاديةوالسبعينياتالستينيات

الحائرالبلبلمما!إيرادضاأوتعالجمسرحيةأعمالفألفت

فياطسرحيالملأد!حائزةأ!بأوحظيتوقد.نصيريالىلعلي

المحليةالقضاياعالجتوأهـ.377أهـش،335عام

.إيرانفياهسرحأصةأصارسختكما،القوميةوالاتجاهات

سينمائئا.فيلماحولتالتيهالومسرحيةأيضاوله

عاممناعتباراوتتسعتروجالمسرحيةالحركةوبدأت

غلاأعلامهاألرزمنوكانأهـ،382أهـلق،034

فيتجربةلهوكانتمراد،بكوهرالمعروفساعديمحسين

ساحةمنيوسعأناستطاعولهذا،القصةكتابةمجال

أضعهرومن.الفنيةقضاياهمنيؤصلوأنالمسرحيالأدب

بدونأقبلأوبعمامةأقبلبمورزيليديفيعصاأعماله

وغيرها.للمغلوبواحسرتاهبمالحليفةبمعمامة

بلغةتميزالذيراديأكبرالصددهذافيويذكر

الزرقاءبمالنافذةأ،أعماأبرزومن.خاصوأسلو!خاصة

لتدويناعتنىوقدوغيرها.الصيادون،الزجاجوراءمن

بيضائي.بهرانإيرانفيالمسرحيالأدبتاريخ

فيالعالميوالصناعيالعلميالتقدممع.الأطفالأدب

إلىالتنبهعم،العشرينالقرنوبدايةالتا!ئكلشرالقرن

أصبحتحيثإيرانفيالأطفالبأدبالعنايةأهمية

الحديثة.الاتجاهاتلهذهملاءمةأكثرالإيرانيةالساحة

فيومثلنماذجعلىتحتويالإسلاميةالتقافةأنومع

ضرورةعلىتؤكدموروثاتوعلىوغيرهالدينىالمجال

هذهتأخذلمالتربويةالمناهجأنإلاالأطفالابتربيةالعناية

ذلكولعل.الأطفاللأدبكمحاوراعتبارهافيالقضايا

الطفولة،مرحلةأهميةبمدىالكبارحبرةاعدإلىراجع

لمولذلك.خاصةاحتياجاتذات!صمرحلةإليهاأضظروا

.المبكرةالمراحلتلكفىالفنيالأطفالاأدبيظهر

منفيهامابكلالشعبيةالآداباعتبارويمكن

العاطفةلتربيةغنيامصدراوتمثيليةواقعيةحلوةحكايات

وصياغتهاكتابتهاتعادأنويجدر.الأطفالالدىوالفكر

الأطفال.اأدبياسصنحوعلى

بإنتاجاعتنوامنأوائلمنصبحيأطهافض!!يعدو

الشعبيالأدبمنالمشقاهاالأطفالاأدبتناسبياتح!ظ

إلىقبلهمننبهقدهدايتصادقو!صانصياغتها.وأعاد

هوصبحيأنإلابهالعنايةضرورةرأ!شعبىاالأد!اأهمية

.الأطفالاأدبالإنتاجوظفهالذي

برنامجاجمعةيومكلصباحيقدمصبحيوكان

"لمأيهابقولهيبدأهكانالإذاعةطريقعنللأطفالخاصا

فقدولهذا،شيقةقصصاعليهميقصثم"،تحيةالصغار،

الصغار.بوالدعرف

الذيشريفيمينعباسالحقبةتلكشىظهرحصما

التيالعذبةالأشعارونظمالمتنوعةالاثارمنكثيراعرض

وأسعة،شهرةحققتوقد.بالأطفالخاصة!!انت

عنايةموضعطواللسنواتشريفيم!تأشعاروح!انت

.كثيرةنماذجمنهاتقتبمم!كانتحيثالدراسيةالكتب

كماللأطفالمتخصصةمجلاتشريفيميننشروقد

كمابالصغار،الخاصةوكيهانالتلميذ،مجلتيإدارةتولى

تلكوكانت.الفارسيةاللغةإلىالأطفالأدبمنال!صيرترجم

فيالأطفالأدبمجالفيإيرانشهدتهماأبرزمنالترجمات

.الترجماتلهذهالنشردوروعنيت،الماضيةالعقود

الكتبالأطفالأدبشهدهاالتيالظواهرأهمومن

كتابذلكمن.الثلاثينياتأواخروذلكالمصورة

الشعرذاتوالدمية،والنرجسةالطنانةالقرعة

فرشميدمثلرسامونالمجالهذافيوالثمتهر.الذهبى

معهدفيالمعلمينلتخريجأقسامأسمستكمامثقالى

مجالفيتخصصاتتضمطهرانفيأحالياأضعليما

والصبية.الأطفالأدب

هامالتارلثموضوعذلكمنذالأطفالأدبواستقر

ويكون،بالفائدةعليهميعودبماالتلاميذأوقاتفراغلملء

خيالهم.يثيرجذاباشيئانفسهالوقتفي
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القديمةفارسإيران

وسيالفردسعدي

ودمنةكليلةحافظ،الشيرازي

عبهدالله،المقفعابنالخيامعمر

الفارسى.سلمانانظر:.سلمان،الفارسي

ام(.أ-181235هـ،)576-632الفارضابن

الدينشرفحفص،أبو،الحمويمرشدبنعلىبنعمر

العاشمقين.بسلطانويعرف،المتصوفينأشعر.الفارضابن

بفقهاشمتغلشبولما.وورععلمبيتفيبمصرولد

طريقسلكثمعساكر.أبنعنالحديخطوأضور،الشافعية

أشهرغيرفيمكةإلىرحلالزهد.إلىومالالصوفية

نظمتلكعزلتهوفيعنها.بعيدوادفيواعتزل،الحج

خمسةبعدمصرإلىعاد.الإلهيالحبفيأشعارهمعظم

عاما.عشر

ومنعربىابنفيكاختلافهمشأنهفىالناساختلف

وشيخعصرهشعراء"سيد:الذهبيعنه(-قال.مذهبهذهب

رجلاكانأنهلمسمعت:خلكانأبنوفاللم/.الاتحادية

الصحبةحسنوكان.بمكةجاورالخير،كثيرصالحا

لملم.لعشرةامحمود

ينحوظريفرائقفيهوأسلوبهلطيفشعرديوانله

التائيةقصيدتهالديوانهذافيلهاعفقراء.طريقةمنحى

ومطلعها:الشهيرة

لأحبتيصباقلبيبالمبانعم

هبتحينالشذاذاكحبذافيا

عبدالغنىمنهم،كثيرونوشرحهمطبوعديوانه

ودفنبالقاهرةوفاتهكانت.البورينيوحسنالنابلسي

المقطم.بسفح

للنساءالفروضيكتبالذيوهو،أبيهلقبوالفارض

.الحكاميديبين

ابن،الصوفية(بمالصوفي)الشعرالشعرأيضا:انظر

العدوية.رابعة؟الدينمحي،عربي

هارياششراهنيوزيلندا.فيتربىسباقحصانظرلاب

مقابلواحدةسنةوعمره،النيوزيلنديالمدربتلفورد،

إنجليزيا.جنيها681

فازام329و2891عامىبينماالفترةوفى

فىفيهاشاركلممباقا05مجموعمن36فيفارلاب

بكأسوفازأمريكا،فيواحدسباقوفيأستراليا،

م3191و0391عامىوبينام،039عامملبورن

فىغامضبشكلماتولكنهمتتاليا،سباقا41كعسب

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيافيمنلومتنزه

.أم329عام

،ولنجتونفيالوطنيالمتحففىهيكلهوحفظ

فيموجودإطار،فيوالمحفوظ،المحنطوجلدهبنيوزيلندا.

بأستراليا.ملبورنفيالوطنيالمتحف

منبالقربسيدنيميناءجنوبييقعخليجعو!لمحارم

موقعوهو.بأسترالياويلزنيوساوثفي،سيدنيأوبرامبنى

أولىترعىكانت،المكانهذافي.الملكيةالنباتاتحدائق

نزلأنبعدالمحاصيلأولىتزرعوكانت،المزأرعحيوانات

الملكةنزلت.ام788عامأسترالياإلىفيليبالحاكم

يصئأر،كادفارلاب

المذهلة،4لسرعتأسطورة

أربعخلالتمكنإذوعزيمته

وافربكمالفوزمنسنوات

ل!همالالماليةالحوائزمن

فاز!قد.النيوزيلنديمالكه

عامملبورلى،بكأس

!!رسو!ي.أم039

اجوابكأسفازأم،329

فيللم!صقينكالينتي

دلكلعدماتثمالمكسيك

بأمسبوعين.
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زارتعندما،المكاننفمه!فىالشاطئإلىالثانيةإليزابيث

.أم459فبراير3فيمرةأولأستراليا

مؤدفام(.0561064)جايلزفارنابي،

،أم895المرحةالخفيفةبأغنياتهاشتهر،إنجليزيموسيقي

علىتعزفبسيطةصغيرة)مقطوعاتالعذارىومو!ميقاه

القصائدإلىأقر!الخفيفةأغنياتهوتعتبرالقيثاري(.البيان

كانالأعمىالحبتضماهيوالش!صلفيالقصيرةالغزلية

إيقاعاتلهاالأخيرةواطقطوعة.أعنيماوافهم،يصيب

فارنابىموسيقىالمومسيقيونيقدر.متناغمةغيرجريئة

فيتزولمكتابفيأممثيرامنهايوجدالتي،القصيرة

،لندنفيولدفارنابييكونأنالمحتملمن.فيرجنال

أكسفورد.فيالمو!ميقىودرس

.(1171-091)6تايفورفيلو،فارنزورث

لظامابتكرالتلفاز.تقنيةادررمنكاد،أمريكيمخترع

صانتاكتيالاأجةالأسطواناتافاقالذيالإل!ضرونيالتلفاز

وهو-وتقدم.أ!قتاذا!كفىالتحريبسميلعلىتستخدم

تصميملرأءدعلىاطحصولبطل!-عمرهمنالعشرينفي

لعدتعرهـ!يماأصبحت،إلكتر:نيةتلفازيةتصويرالةأنبوب

إنتاخطريةىعنصورةالأنو!اهذاوأوجد.الصورةبمقسم

تتلفز.التيالأشياءاوضوحدرجةمعتتوافقإلكترونيةإشمارة

وحصلت.أم279عامفيالصورةمقسمفارنزورثعرض

رخصةعلىأم939عامآولسيآربأمريكاالراديومؤسسة

إلكترونيتلفازي)بث(لإرسالأنظمةلإنتاجفارنزورثمن

علىبعدفيمافارنزورثوأشرف.وتقنيتهمتقنيتهبينتجمع

النووية.والطاقةالرادارفيبحوت

الأمريكية.المتحدةبالولاياتيوتابولايةليفرفيولد

تضمالجزرمنمجموعةفارفطجزر!جرر.،كارلي

فىنورثمبرلاندساح!!أمامصغيرةجزيرة03إلى52

بامبورجمدينةمواجهةفيتقعإنجلترا.شرقيجنوب

أيلاند.هوليليندسفارنشرقيوجنوب

-بالسكانآهلةغيرتكونتكادالتي-فارنيجزر

للطورمهممأوىوهي.الوطنيةالوصايةهيئةمنمملوكة

جزيرةفيفناريوجدالبحر(.)عجلالفقمةلتكاثرومحان

عامفارنيجزربزيارةأيدانالقديسقام.لونجستون

فارنيجزيرةفيديراكثبرتالقديسأنشأ.م635

.م676عامالداحلية

منتتكونحزرمجموعةفاروجزردجرر.كارو،

الأطلسيالمحيطفيالمرجانيةالشعابوبعضجزيرةأ8

ومساحة.شتلاندوجزرأيسلنداوتمئين.الشمالي

كم2ا،004كلهاالمجموعة

42)000نحووسكانها

هيالرئيسيةوالحزر.نسمة

وفاجارإيسترويومشريموي

وساندوي.وسادهروي

الساحليوالشريط

كم255لمسافةالممتد

وعميقالاحدارشديد

القويةأضياراتوا.اضضاريسا

تجعلأسساحلاامتدادعلى

فاروجزرموقع.صعباأمراالبحريةالملاحة

صيدومهنتهمنرويجىأصلمنأشمداءأناسالجزريسكن

الطيوروريشبيضيبيعونكما،الماشيةوتربيةالأسماك

يمارسكما،الهضابفوقتعششالتىال!ضيرةالبحرية

الزراعة.الجزرس!صانبعض

التالحئالميلاديالقرنمنفاروجزرأضرويجاح!صمت

سيطرةتحتالجزرانضوتعندمام،0138حتى

الحربخلالالجزرالبريطانيةالقواتاحتلت.الدنمارك

الحكومةأنغيرأم(،1459)93!أخانيةاا!الميةا

منحتأم،!48آعافي.هيكمابقيتالمحليةالمدلية

برلمانهمالجزرولاهل.الذاتيالحكمفاروجزرالدنمارك

الدنماركيالبرلمانإلىعنهمبممثلينيرسلونوهم،الخاص

علىثورشافنهوالجزرحكومةومقر.كوبنهاجنفي

ستريموي.جزيرة

ملوكآخرأم(.291659)0الأولفاروق

فؤادالملكلأبيهخلفاأم369عامفيملكاأصبحمصر.

الخامسةبلغحتىمصريينأساتذةأيديعلىتعلم.الأول

وفاةعندعادلكنهإنجلترا،إلىأبوهأرسله.عمرهمنعشرة

وصياعليمحمدالأميرعمهابنوعينأم369عامأبيه

يوليو92فيالرشدسنفاروقبلغحتىالعرلقعلى

.ام379

بعدسميتالتيالفقارذوصافينازمنفاروقتزوج

ثم،ام489عاممنهطلقتولكنها،فريدةالملكةالزواج

أحمدسماهولدامنهاوأنجبصادقناريمانمنتزوج

عنتخلىأنهإلاأولأ.كبيرةبشعبيةتمئفاروقفؤاد.

وكثرتواللهوالترفحياةفيانغمصرومسؤولياته

يمثلوقتهاكانالذيالوفدحزبوبينبينهالخلافات

جماعةأجبرت.النحاسمصطفىبزعامةالشعبأغلبية

فاروقاالملكنجيبمحمداللواءبقيادةالأحرارالضباط

لهووجهوا.ام529عامفيالعرشعنالتنازلعلى

مغادرةمنهوطلبيحاكملمأنهإلا،الحكمبفسادتهما

ايححىيسلندح!اسز"بءكحر

فاروجزر"9يخ

المحيط

ا!ل!فل!بجىك!؟،

جملانت!لأمملد

أجمؤافء

!حأشحرحمحص

صيح!\

فرنش!



191الفأس

يوليو62فيأوروبافيالمنفىإلىفاروقذهبالبلاد.

.ام529

قدوكانروما،فيوماتالقاهرةفىفاروقولد

علىالمصريةالحكومةووافقتمصر،فييدفنأنطلب

ذلك.

.جمالالناصر،عبدمصربمأيضا:انظر

.فاروقالباز،انظر:البازفاروق

.فاروق،الدسوقيانظر:.الدسوقيلمحاروق

.جول،نروما:نظرا.لويس،ريجوللمحا

فيدوليعالمأم(.609-)1845وليملمحارير،

القمحصناعةبأبيأصئمعروفا،القمحتهجين

جديدةأنواعتهجينفىالطليعيعملهبمببالأسترالي

القمح.من

وستمورلاندمقاطعةفيدوكرقريةفيفاريروليمولد

.للأرضمستأجرامزارعاوالدهيعمل.كانحيثبإنجلترا،

علىحصلحيث،كمبردججامعةفيللدراسةبمنحةوفاز

طبيبا،يصبحأنيريدوكان.الرياضياتفح!علميةدرجة

بمرضمصابأنهاكتشفعندماهدفهعر،تخلىولكنه

أملعلىأسترالياإلىبحراسافر،أم087عاموفي.الدرن

حالته.منيخففبمارهناكالمناخأن

ماالمالمنادخرأنإلى،للأرضمساحافاريراشتغل

مزرعةاشترى،م6881عاموفي.هـشرعةلشراءيكفي

قاموهناككانبرا،منبالقرب،لامبرجاسمهاماشية

المناختناسبالقمحمنمختلفةأنواعتهجينفيبتجاربه

الاتحادباسمنتجهاللقمبننوعيةأحسنوسمى.الأسترالي

عامفيالأستراليةالشعوبرابطةاتحادتأسيسعلىعلامة

جارفةشعبيةفاريرهجنهالذيالقمحولاقم،.ام109

وكذلكالهندفيالزراعوتلقفه،الأستراليينالمزارعينلدى

واستمرت.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيافي

تمعندماأم029عامحتىالغالبةهيفاريرقمحنوعية

المحصولذوفاريرقمحزاد.محلهليحلأفضلنوعتطوير

الأستراليين.الزراعدخوإ،منالوفير

القمحتجاربفىخبيرأفاريرعين،ام898عاموفي

راتبههكان)بأستراليا(.ويلزساوثنيوفيالزراعةوزارةفي

ذلككانالأيامتلكوفي.العامفيأستراليدولار007

يكنلمأنهغيرالأثرياء.منيعدفاريرو.كانكبيرا،راتبا

ينغصهكانوالذي.عملهيعشقكانإذبالما!،،كثيرايعبأ

أناسمنإليهيوجهكانالذيوالنقدالسياسيةالمعارضةهو

حانتوعندما.العامةالخدمةفىيعملون،معرفةمنهأقل

قدفاريركانالزائد،عملهسببهاكانربماالتي،وفاته

مشهورأ.دولئاعالماأصبح

المهجن.القمحأيضا:انظر

أمريكيرموسيقا.(م5691-881)3ردجادإ،ريرفا

فيالموسيقىالتأليففىالبارزينمنفرنسا.كانمواليدمن

تابعايكونأنرفضوقد.الميلاديالعشرينالقرنبداية

نفسهيعتبرولممعينموسيقينظامأومدرسةلأي

منظممجردأنهفاريزوأعلن.التقليديةبالمقاييعرموسيقارا

علىواضخاأثراالموسيقيةأعمالهوتركت.للأصوات

العشرينالقرنمنتصففيوالأوروبيينالأمريكيينالمؤلفين

.الميلادي

إلىأم129منالفترةفيأعمالهمعظمفاريزآلف

النصبكتابةقاموامنأشهرمنواحدوهو.أم359

أيونايزشنمؤلفاتهأشهرومن.الالاتلعزفالمولمميقى

مستعملينلأدائهاشخصا13إلىتحتاجوالتيام(319)

والأجراسوبيانوطبولمجموعةتشملقرعآلة93

فيمؤلفاتهكانتالأسد.وزئيرالإنذار،وصفارة،الأنبوبية

المبكرشغفهيعكسمما،التقليديةالآلاتعلىتعزفأكلبها

الأمرفيها،التحكمعلىالفائقةومقدرتهالغربيةبالأصوات

ا!لوسيقىان!:.الإلكترونيةالالاتفيممكناوجدهالذي

ارلكترونية.ا

المتحدةالولاياتفيواستقر،باريسفيفاريزولد

عامفيأمريكيامواطناوصارام،519عامفيالأمريكية

الأوركستراام919عامفيفاريز.كونأم269

وساعد(الجديدةالموسيقية)الفرقةالجديدةالسيمفونية

وكان.أم219عامفيالعالميةالموسيقييننقابةإنشاءعلى

الحديثة.الموسيقىتطويرالمنظمتينهاتينهدف

منتصنعصفراءأواللونعديمةهلاميةمادةالفارلين

تجأبةالفازينويستخدم.النفطهلامأيضاوتسمى.النفط

فيأيضايباعماوكثيرا.التجميلوموادالعقاقيرفىمركب

الهلامية.حالته

المعدني.الزيتأيضا:انظر

متصلحادرأسمنتتكون،شائعةقاطعةأداةالفأس

الرأسيصنع.مزدوجحادرأسلهاالفؤوسوبعض.بمقبض

منالمقبضويصنع.فولاذيةشفرةولهوالحديد،الفولاذمن

يسمىالفأسرأسفيثقبداخلويولج،صلبخشب

وفقامختلفةوأحجامأشكالوللفؤوس.العين

المطافئ،رجلفأسعلىتشتملوهي.لاستعمالاتها

المستخدمالتحطيبوفأس،الحرائقمكافحةفيالمستخدم
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الفؤوسنماذخبعض

!استو.تمالتارقبلماعصورممدوأسلحةأدواتالفؤوساستحدمت

منلعدفيماوصسعتالححر،م!المدايةفيتصحالقاطعةالرؤوس

حاد.فولاديبسصلوالحديدالفولادمنوتصئاليومالبرونز،

..تاريخيةفؤوس

-!،!الأإ--ا---!؟يرفيا21ا1

العصرأسدأسالتمهوك

:ابىونريالحمرالهرد!أس

الحصرسمأسمىحرى!أسعريصفأس

ارويالوسطىالعصورالتحفرة

حلىيثةفؤوس

أأأ!ا1ءحالسااكاملءت!كمحيدسلرأ

كاملفاس-الطرادةحلئثاس!أس

الحدمردوجالحلىصدوحهدسون

الحربفأسوكان.الخشبجذوعإلىالأشمجارتقطيعفي

الوسطى.العصورفىسلاحا

أحدفاس،نهرضفافعلىتقعمغربيةمدينةولس

المعتدلةالمنطقةفىالمغربشمحالىفىالسبونهرروافد

الحديديةالسككوتربطشمالأ(.03.44-)الدافئة

إفريقيا.شماليوفيالمغربفىالأخرىلالمدنالمدينة

وثقافيادينيامركزابدورهافاسمديمةتشتهر.الأهمية

وقد.للمغربأغديمةاالعواصممنوواحدة،المغربفي

الزمانمنقرونبضعةخلالللبلادعاصممةالمدينةظلت

بوجودالمدينةوتتباهى.أم129اهـ،331عامحتى

أيضاتشتهروكما،ضريحهوبه،إدريسمولايمسجد

منواحدةوهي،وجامعةجامعوهوالقرويينجامعبوجود

م.985هـ،452عامفيأنشئت،العالمجامعاتأعرق

ومنتجاتهاوالصوفيةالحريريةببضائعهافاسوتشتهر

الخامس،محمدلجامعةتابعةكلياتبهاوتوجد،الجلدية

وجامعة،ومتحفان،القرويينجامعةمكتبةبهاتوجدكما

للموسيقىوكلية،اللهعبدبنمحمدمسيدي

)كونسرفتوار(.

هـ،أ39عامفيفاسمدينةنشأت.وال!اريخالنشأة

الذيالمغربيالموريالحاكمالثانيإدرلسبوساصةم808

عشرالحاديالقرنفيتدهورتل!صها.أ!هعاصمةاتخذها

السلطانبنىعندماالميلاديعشرأسسابعاالهحري،

مرةالازدهارإلىعادتثم.م!صناسفىقصرهإس!اعيا!

حتىام728أهـ،411عامفيعاصمةوصارتأخرى

.ام219عامفيالمغربالفرنسيوناحتل

بعدالمغربيةالمدنكبرياتثالثةفاستعتبر.السكان

الوقتفيسكانهاعددويبين.والرباطالبيضاءالدار

المرتبةوتتجاوز(م1991)نسمة3281844الحاضر

نسمة.000.210/1تبلغإذضواحيهامعالمليولية

ثلاثةإلىفاسمدينةتنقسم.العمرانيالتخطيط

النمطعلىوالثالث،العربيالطرازعلىمنهااثإتأحياء؟

الباليفاسبالمممالأحياءهذهأقدمويعرف.الأوروبى

الملكيةوالقصور،الإسلاميةالمبانيمنأسديداويضم

يعتبرالذيجامإلقرويينوأشهرها،الفخمةوالجوامع

فهوالثانيالعربيالحىأما.إسلاميةجامعةأقدممقر

الحمايةبعدالحديثالحيظهربينماالجديدةفاس

عددفيهويسكن،ام219عامالمغربعليالفرنسية

جامعة؟تاريخ،المغربان!:.الأوروبييناأليهودمن

القرودون.

(.تاريخية)نبذةالمغرب:نظرا.ة!!،فاس

القريبة.المرتفعاتأحدمن،القديمةفاسلمدينةعاممنطر
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أم(.ا-259)866فونأوجست!فاسرمان

اشتهر،والمناعة)البكتريولوجيا(الجرأثيمعلمفيألمانىعالم

فىالمستخدمةالمهمةالدماختباراتلآحدبتطويره

اختباراسمعليهأطلق)السفلس(،الزهريمرضر،تشخيص

عامرسمياعنهاللإعلانتمالذيالاختباروكان.فاسرمان

اختباراتعلىلاحقةلبحوثنموذجاأصبحقد،أم609

وعواملللفيروساتالمضادةالأجساموجودلتحديدالدم

أخرىاختباراتحلتالحالىالوقتوفى.الأضىألىض

.الزهريلمرضاسرمانفااختبارمحل

تحتالعملوبدأبألمانيا،بامبرجمدينةفيفاسركلانولد

.أم883عامكوخروبرتالألمانيال!!بإشراف

أصبحالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتوخلال

الهيضةمرضضدالمناعةعنلبحوثهمرموقافاسرمان

لدىأناكتشفكما)الديفتريا(.واخناق)الكوليرا(

مطلعوفي.الأمراضمقاومةعلىمتفاوتةقدرأتالناس

اختباراتتطويرفيساعدالميلاديينالعشمالقرن

التجريبىللعلاجمعهداأنشأكما.الدرنرلمرةتشخيصية

.ام319عام

فاسكو.داجاما،انظر:.داجامافاسكو

الفاسي.الطيبابنانظر:.الطيباب!،الفاسي

.زرعأبيابنانظر:.الحسنأبوالفاسى،

-1373هـ،832-)775الدينتقي،الفاسي

المكلعلىبنأحمدبنمحمدالطبأبوأم(.942

أصلهومحدثأصوليمؤرخ،الفاسىالدينتقيالحسني

ومصروالشامأليمندخل.بمكةووفاتهومولدهفاس،من

يمليأعشىوكان.مدةبمكةالمالكيةقضاءوولىمرارا.

لههـ.828سنةعميثمله،يكتبمنع!،ثتصانيفه

الأمينالبلدتاريخفيالثمينالعقدمنها:،قيمةمؤلفات

شفاءالهجاء؟حروفعلىمرتبة،مجلداتأربعةمن

الحرامالبلدبأخبارالكرامتحفة،الحرامالبلدبأخبارالغرام

بمالقرىأمتاريخفيللراغبالقرىعجلةأيضاوسماه

الملوكأخبارمنالمقنعبمالمرامتحصيلانحتصرمختصر

النبلاءكتابذيلمنهبمالأولالقسمطبيموالخلفاء

مختصربمالمناسكمعرفةإلىالناسكإرشادبمللذهبي

المدميري.الحيوانحياة

اهـ،ا-490)370محمدبنمحمد،الفاسي

الفاسيسليمانبنمحمدبنمحمدأم(.ا-6271682

من.ومحدثمفسرالشريفينالحرميننزدل.السوسى

بكرأبيبنومحمدالسكتانيعيسىالشيخمشايخه

عنهوأخذ.والاجهوريقدورةسعيدوالشيخالدلائى

.عبدالهاديبنعبدالقادرالشيخمنهمكثيرون

حاشيةبموشرحهالمفتاحتلخيصمختصر:مؤلفاتهمن

التوضيح.علىحاشية،التسهيلعلى

عددبدغ.بالسوداندارفورشمالولايةعاصمةالفالت!ر

000.051حواليام399عامتقديرحسبسكانها

شهدتوقد.وتجاريةوتعليميةإداريةأهميةللمدينة

فىوالمجاعةالجفافبسببداخليةهجراتالمدينة

تستقبلأنهاكما،الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينيات

دوليمطاربالمدينةيوجدتشاد.منالوافدةالهجرةبعض

مواسمفيخاصةللقارةالعابرينالركابحركةفييساعد

إلىطريقهافيإفريقياغربمنالطائراتبهتمرعندماالحجع

المقدسة.الأراضي

يرأسهاالتيالحكوماتأشكال!نشكلالفاشية

تامةسيطرةالحكومةسيطرةعنتنمماوغالبادكتاتور،

والدينيةوالاقتصاديةالسياسيةالنشاطاتعلى

والاجتماعية.

الشيوعيةبخلافأنهاعلى.بالشيوعيةشبيهةوالفاشية

الفاشيةتبيح-الصناعاتكلالحكومةفيهاتملكالتي-

سيطرةتحتولكن،خاصةملكيةتبقىأنللصناعة

التطرفللفاشيةالأخرىالمظاهروتشمل.الحكومة

والغزو،والتوسع،للعسكريةالنازعةوالسياسات،الوطنى

.الأقلياتواضطهاد

مفهومأو،حكمنظاملكلأيضاصفة،فاشميةوكلمة

هتلىوأدولف،موسولينيبنيتوحكميشبه،سياسي

منكلفيفاشيتانحكومتانقامتفقدوسياساتهما.

سنةإلىام229سنةمنموسولينىبقيادةإيطاليا،

سنةإلىأم339سنةمنهتلربقيادةألمانياوفي،أم439

.أم459

فيالمقالةهذهوتبحثبلد.إلىبلدمنالفاشيةتباينت

حكمتحتإيطاليافي،خاصةبصفةسادتكما،الفاشية

هتلر.حكمتحتألمانياوفي،موسوليني

الفاشيةظلفيالحياة

في-السلطةإلىالفاشيونيأتي.السياسيةالحياة

وأبالبلاداقتصاديانهيارحدوثإثرعلى-الحالاتأغلب

الفاشيالحزبويكسب.أخرىكارثةأوعسكريةهزيمة

الاقتصاد،سينعم!بأنهوعودمنيبذلهلماشعبياتأييدأ

هذهخوفالفاشميونيستغلوقدالبلاد.كرامةوسيسترد
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قدلذلكونتيجة.الأقلياتأوالشيوعيةمنالشعوب

سلميةانتخاباتطريقعنالسلطةعلىالفاشيونيستحوذ

أغوة.اطريقعنأو

يتسلم،السلطةعلىالفاشيالحزبيستوليأنبعد

فيوالتشريعيةوالقضائيةالتنفيذيةالوظائفأعضاؤه

الح!صمةرئاسةيتولىالحالاتأغلبوفي.الحكومة

وجادبيةاستبدأديةنزعةذاماي!صنوغالبا-واحدشسخص

هيئةصالحكومةقيادةتتولىوأحيانا،الجماهير.لدى

:أآخرحزببقيامأغاشيوناولايسمح.الحزبأعضاء

لسيالمشهم.معارضة

الرزحازديادإلىأ!طنيةابتمجيدالفاشيينشغفيؤدي

المسلحةالقواتتزدادعندما،يجنحونوقد.العسكرية

واحتلاأ!ا.أخرىبلادغزوإلى،قوة

وتشجرب!!،الفاشيةتسمح.الاقتصاديةالحياة

أهدافيخدمدامما،الخاصالاقتصاديالنشاط

علىتامةسيطهرةتسيوالفاشيةأنبيد.الحكومة

وتعوق.البلادماتحتاجهتنتجأنهامنللتأكدالصناعة

بعضعلىأجةعاجمركيةمرسوبوضعالاستيرادالحكومة

أنهاذلكاستيرادها،بحفراو،الضروريةالمنتجات

الحيوية،المنتجاتفيأخرىبلادعلىالاعتمادلاتريد

والفولاذ.كالنفط

يضطربلاحتىبمالإضراباتأيضاالحكومةوتحظر

عنهاوتستعيضالعماليةالنقاباتالفاشيةوتحرم.الإنتاج

علىويطلق.أعبرىاالصناعاتفيالمنظماتمنبشبكة

،الأعمالوأصحابالعمالمنتتكونالتيالمنظماتهذه

بلادفيتنشأالتيتلكعنتختلفلكنها.المؤسساتاسم

.أخرى

العمالتمثلأنالفاشيةالمؤسساتفييفترض

هذهفإنالأمرحقيقةوفيمعا.العملوأصحاب

تحددطريقهاوعن،الحكومةلسيوةتخضعالمؤسممات

أعذا.الإنتاجارأغراضر،العملىوساعاتالأجور،الحكومة

دولة.أحياناالفاشيأجلدايسمىاسحبب

تقييدامقيدةالشخصيةالحرية.الشخصيةالحرية

تقيد،المثالسبيلفعلى،الفاشيةالح!صمةظلفيشديدا

اتصكسالأيمنوتحد،الأخرىالبلادإلىالسفرالحكومة

الأخرىالاتصالووسائلالصحفعلىوتهيمنبشعوبها،

رقابةوتمارس!سياساتها،للترولالدعايةوتبثبلدها،في

ويفرض.لهاالمناوئةالاراءلقمعالمطبوعاتعليصارمة

حيث،الشباببمنظماتالالتحاقالاطفالكلعلى

وتسحق.الفاشيةالمفاهيمويتعلمونالمسيراتعلىيتدربون

السجنإلىالمعارضةتؤديوقد.مقاومةأيةالسريةالشرطة

.والىتلتعذيبوا

قوميتهممنأدنىالأخرىالشعوبكلالفاشيونيعتبر

وأالفاشيةالحكومةتضطهدقدلذلكإليها،ينتمونالتي

.أخرىأقلياتإلىينتمونمنأوالغجرحتىتقتل

تاريخيةنبذة

الرومانيةالسلطةبرموزالأصلفيفاشيةكلمةتتصل

الرومانية.الحزيمة.انظر:الرومانيةالحزيمةالمسماةالقديمة

لكن،أم919عامالمصطلحموسوكينيلميتووامشحدث

اسمها.منبكثيرأقدمنفسهاالفاشية

إلىالحديثةالفاشيةبدايةالمؤرخينمنثثيريرجع

أواخرفيمطلقاحكمافرنساحكمأرزياالأولانابليون

وقد.الميلادينعشرالتاسعأغرناوأوائلعشرالثامرالقرن

يكنولم،التحرريةالإصلاحات!نب!صيرنابليودقام

منكثيراتبنوابعد،فيماالفاشيينأنغير،حقيقةفاشيا

عنفرنسامجديستعيدبأنشحعبهنابليونوعدفقد.أسساليبه

أسس!ضدهالمعارضة.ل!،أمحس!ا110ن
يمئيوصيمحرو-!

نابليونواستخدم.السريةالشرطةأجهزةأ!أومنواحدا

لكسبالصحافةعلىالصارمةوالرقابةالدعاية،كذلك

لبرامجه.التأييد

الجانبإلىمنحازةإيطالياكانتإيطاليا.فيالفاشية

عامأوزارهاالأولىالعالميةالحرب:ضعتحيسماالمنتصر

اقتصاديةحالةإلىبالبلادأودتالحربأنبيد.أم819

عنالسلاممعاهداتأسفرت،ذلكإلىبالإضافة.متردية

حزبفوعد.تتوقعكانتممالكثيرأقلأراضيإيطاليامنح

المجدويسترد،الرفاهيةيجلبلأنالفاشيموسولينيبنيتو

الرومانية.الإمبراطوريةعهدفىأطرافهإيطالياجمعتالذي

وكبار،الأراضيملاكمنكثيرمساندةموسولينيوكمسب

الوسطى.الطبقةودوائروالعسكريين،الأعمالأصحاب

وزحفالفاشيينساعدقويأم،229عاموبحلول

ملكوأرغمواأم429عامروماعلىأتباعهمعموسوليمي

بدأماولسرعانللوزراء.رئيساموسولينيتعي!تعلىأسياإيطا

في-الدوتشي-القائدباسعميعرفباتأسديا،موسوليني

السياسيةالأحزأبكلفحظرالدكتاتوريةقواعدإرساء

والصحفالصظعاتعلىو!سيو،الفاشيالحزببامشثناء

موسولينيقاد،أم049عاموفي.والمدارسوالشرطة

ماثم.النازيةألمانيابجانبالثانيةالعالميةالحربإلىإيطاليا

للحلفاء.استسلمتأنإيطاليالبتت

العالميةالحربفيألمانياانهزمتأدلانيا.فيالفاشية

أراضيهامنالكثيروفقدتام(،819-191)4الأولى

عنالتخليعلىألمانياوأجبرت.السلاممعاهداتبمقتضى

تعويضاتبمثابة،الثمنباهظةعقوباتوتحملتسلحها،

بسببالخرابإلىاقتصادهافآل؟الحربخسائرعن
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العشرينالقرنمنالعشرينياتفترةأثناءالحادالتضخم

أوائلالعالمعلىخيمالذيالعظيمأعسادوا،الميلادي

.الميلاديالعشرينالقرنمز،الثلاثينيات

إلىصعد،الحربأعقابفيالأزماتفترةأثناءوفي

ألمانياعمالحزب-سميفاشيحزبسر!!االصدارة

أضحى،أم339عاموبحلول.الاشتراكيالوطني

أدولفقائدهموتسلم.البلادفيحزبأقوبطالنازيون

توليهوبمجرد.السنةتلكالوزراءرئيسمنصبهتلر،

دولةإلىألمانياتحويلفيوأخذالدستور،عطلالسلطة

له.معارضةايةعلىالسريةشرطتهوقضشط.فاشية

بأن-الفوهرر-بالقائديلقبكانالذي،هتلنادى

والغجر،واسملافيين،اليهود،وأنمتفوقشعبالألمان

هذهأتباعهوأستخدم.درجةأدنىالأقلياتمنوغيرهم

النازيونوقتل.الوحشيالنازيالاضطهادلتبريرالمعتقدات

العرقية.الأقلياتهنكبيرةأعدادا

والانتقامالألمانيةتوسئالحدودعلىهتلرأقسم

فأخذ.الأولىالعالميةالحربفيبألمانيالحقالذيماللإذد!ل

عاموفي.للحربوالاستعدادالمسلحةالفواتتدعيمفى

غزتعندما،الثانيةالعالميةالحرباندلعتام939

معظمالألمانيةالجيوشواجتاحتبولندا.الألمانيةالجيوش

،والدنماركوبلجيكا،فرنعسا،مثل،بيةالأور(البلدان

وتقدم،نليوناوا،كياوتشيكوسلوفا،لنمساوا،،لنرويجوا

.النازيالحزبسميألمانيافيفاشيلحزبقائداكادهتلرأدولف

بالن!وهرر.يلقبوكان

الحربمسارأنغير.السوفييتيالاتحادأعماقفيالألمان

الولاياتدخولبعدالمحوردولعلىالحلفاءلصالحتبدل

عامألمانياالحلفاءهزموبذلك،الحربال!مريكيةالمتحدة

النازية.الحكومةفسقطتأم459

فاشيحزبحصلالمجرفي.أخرىبلادفيالفاشية

منالثلاثينياتأواخرفيواشعتأييدعلىأروكروسيسمى

حركةظهرتالفترةنفسوخلال.الميلاديالعشرينالقرن

فيممياسيحزبكأقوى،الحديديالحرسباسمفاشية

اليابانفىكبيرةقوةفاشيةمجموعاتواكتسبترومانيا،

هذهواختفت.العشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالأيضا

.ام459عامالنازيةهزيمةبعدالفاشيةالحركات

عامدكتاتوريةبيروند.خوانأسسالأرجنتينوفي

واصلذلكومع.الاستقالةعلىثورةأرغمتهثم،ام469

فيام739عامالسلطةإلىبيرونوعاد،نشاطهممؤيدوه

فىبيرونوبقي.الأرجنتينفياقتصاديةضائقةفترةأثناء

التالي.العامفيوفاتهحتىالحكم

(ام939-ا)369الاسبانيةالأهليةالحربأثناءوفى

القوىإلىالأسبانيةالكتائبباسمفاشيةمجموعةانحازت

فرانكو.فرانسيسكويقودهاكانالتيالثورية

حكماأسبانيافحكم،الحربفرأنكوقواتوكسبت

ويعتبر.ام759عاموفاتهحتىام939مناستبداديا

يكن،ومهمافاشيا.كانفرانكوحكمأنالناسمنكثير

حكومةأنيرونالسيالمسيينوالمفكرينالمؤرخينأغلبيةفإن

جوهرية.فاشيةسماتمنخلتفرانكو،

بغيةفاشيةسياسةالثالثالعالمحكامبعضيتبعواليوم

إلىبالنظرأنهعلى.الوطنيةوالوحدةالصناعيالنموتدعيم

هؤلاءينفيوهتلر،وبموسوليني،بالعنصريةالفاشيةأرتباط

الفاشية.والدكتاتوريةأنظمتهمبينتشابهأيالقادة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأسودالقميصالبوليسيةالدولةألمانيا

زيةلاانياروماليايطهاإ

أدولىهتلر،القوميةالثاليةالعالميةالحر!

بنيتو،موسولينيالروماليةالحزيمة

ترسمالترقيمعلاماتمنعلامةالشولةأوالفاصلة

بينالفصل-أ:فيينحصرأستخداماتهاوأهم)،(.هكذا

لكن،الواو،مثلبكلماتتوصلالتيالمركبةالج!لةأجزاء

علىتتقدمجملةشبهأوعبارةإبراز2-إلاهكذا،لذا،أو،

مقيدلاحتواء3-،بالحزنشعر،المغادرةبعد-مثلالفاعل

الذيأحمد،مثل،أعتراضيةأوجملةحاضر،غيرنحوي

حسن،ومثل،مصاعبأييقابللم،الثانيةالمرتبةفيحل

فيمفردةكللفصل-4؟المتحدثينآخركان،الرئيس
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أجزاءفصل5-يعثربم،يبحث،يناضلمثلالتسلسل

الاس!ا.أو،العنوانأو،التقويم

الترقيم.:أيضاانظر

المقوطة(.)الماصدةالترقيمانظر:المئثوطلأ.الفاصلة

منمتقاربةنباتاتعدةعدىيطدقاسسمالفاصوليا

هذهوقرونبذورعلىأيضاالاسماويطلق،القرنيةالفصيلة

أنواعأكثرمنهامعينةأنواعوتعد.تؤكلالتيالنباتات

بعضأنكما،الإنسانيأكلهاالتيالمغذيةالخضراوات

:أأطماشية،أجةعاغذائيةقيمةذاأخضرعلفاتعتبرالأنواع

هناكر.الصناعيةاطنتجاتمنلكثيرأساسيةتنئمواد

إمدادعلىالنباتاتهذهمقدرةوهيمفيدةأخرىخاصية

منمعهاالمت!طفلةأبكتيريااتثبتهالذيبالنيتروجينالتربة

أههامنالنباتاتهذهتعد،الأسبالباولهذهالهواء.

المنزلية.والحدأئقالمزارعفيتنموالتيالخضراوات

نباتاثالاخروبعضهاوشجريةقصيرةالأنواعوبعض

منمنهاكليت!صنمركبةأوراقولهامتسلقةمعترشة

،الحلوةالبازلاءزهرةتشبهوأزهارها.وريقاتثلاث

إلىطوليامقسمةنقررفىوتنمو،وناعمةكبيرةوالبذور

وتتسلة!ر.البذرتنضجعندماالحوافعندوتنفتح،نصفين

الخيوطأواالأعمدةحولاكرئيسيةالسيقانبالتفافالنباتات

الطريقةهذهتختلف.أخرىنباتاتأغصانأوالسيقانأو

بالأجسامتتشبثالتيالبازلاءنباتاتتسلقعنالتسلقمن

الفاعحولاأنواعبعض

الشبيةالباتاتألواع!صستؤ!صلالتيوالمدورأغروداهىالماصوليا

الحدائق،لمزارعيالمعرودةالأنواعوس.الصوياو!ول،الاسباليةوالفاصوليا

بز

!برك!-

!!ؤ!رجهس

ثلاتمنمركمةأوراقاتحملنباتاتع!تنموالشائعةالفاصوليا

وأليضاءأوسوداءلدورعلىيحتويقرنإلىالرهرةوتتطور.وريقات

للأصماهـ.وفقاالألوانامتعددةأوححراءأوورديةأوبية

فيموجودةخضراءخيوطالتفافبوساطةالداعمة

أوراقها.نهايات

جميعفىالفاصوليامنكثيرةأنواعتزرعالفاصوليا.أنواع

الهنودزرعهاالتيالشائعةالفاصولياأنواعأهمها،العالمأنحاء

أنواعومن.والوسطىالجنوبيةأمري!صافيمرةأولالحمر

والفاصوليا،المبرقشةبنتووفاصولياالحمراء،أغاصوأسياا:الفاصوليا

الطقمكوناتأهممنالحمراءأصفاصوليااوتعتمرأبيضاء.ا

وقد،للحيواناتعلفالتقديمهاالفاصولياتزرغوقد.المكسيكى

تمامبعدالفاصولياأنواعوتؤكلطبخها،إتماءبعدتعلب

الجافة.الفاصولياحينئدعليهاويطلقنضجها،

اكتمالبعدفتقطفالخفراءالفاصولياأنواعأما

وتقطع.قاسيةوتصبحالقرونتنضجأنقب!!وأعنالنمو

قليلةالخضراءالفاصولياتسمىأكتيالفاصوأجاأنواع

القرونتؤكلبحيثالمبكرالنمومراحلفيعادةالألياف

الفاصولياأصنافولبعض.الناضجةغيرالبذوروبداخلها

وتسمىصفراء،قرونولبعضهاخضراءقرونالليفية

الشمعية.الفاصولياالأخيرة

أكبرغذائيةقيمةالمعروفةالفاصولياأصنافولجميع

الجافةفالفاصوليا.الأخرىالخضراواتأنواعإلىبالقياس

عنعوضاتؤكلوقد.والنشويةأشبروتينيةبالموادجداغنية

منكبيرةكمياتعلىالخضراءأغاصوأجااوتحتوياللحما.

وغنيةللطاقةجيدمصدروهىأعيتامينات،واانبروتين

.ج،بأ،بفيتامينات

الذهبية،العاصوليا:اعالأسهذهوتتضمى.المتسلقةوالمداداتالقصيرة

الليمية.والفاصولياالحتمائعةلفاصوليا

وعنيةعاليةبروتينيةقيمةوذاتعداءالأنواعأكترالليميةالفاصوليا

تكونوقدمفلطحةعريضةالليميةالعاصولياوبدور.!لفيتامين

اللود.بيصاءأوحضراء
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الشائعة،الفاصولياأصنافيحبعلااخرصنفوهناك

مفلطحةالنباتاتهذهفقرونالليمية.الفاصولياويسمى

أما.طازجةأوجافةأكلهاويمكنأخضر.أ،أبيضولونها

تؤكلحيثآسيافيأهميةذاتفهيالذهبيةالفاصوليط

تؤكلأو،الصينفىالحالهوكمامطوخةالنابتةالبذور

الصويا.فولوهومميزآخرنوعوهناك.السلطةمعنيئة

المويا.فولبمالليميةالفاعمولياانظر:

أولوجدتالتيالمتسلقةالنباتاتأنواعبعضرويزرع

فيالمنزليةالحدأئقفيالحاضروقتنافيالمداريةالمناطقفىمرة

بذورها.علىالحصولأجلومنلجمالهاالشماليةالمناطق

التيالقرمزيةالفاصولياأوالحمراءالجاريةالفاصولاومنها

ببقعمبرقشةوبذورزاهأحمرلونذاتكببسةأزهارلها

أزهارلهاالتياللبلابيةالفاصولياوكذلكوسوداء،حمراء

جميلة.أرجوانيةحمرأءقرونراللونأرجوانية

الفاصولياأصنافتعتبرالفاعموليا.زراعةكيفية

أكثرمنالخضراءالفاصوليالأنواعالتابعةالقصيرة

تعطيوهي.المنزليةالحدائقفيتزرعالتيالخضراوات

بالمساحةمقارنةزراعتهامنيوما55نحوبعدوفيراإنتاجا

الخضراءوالفاصولياالمتسلقةالأنواعوتحتاجتشغلها.التي

.الإنتاجتبداشثأطوللفترة

جيدةالمشمسةالتربةفىأفضلبشكلالنبارتينمو

بالمواداسمابقالخريففيتسميدهاتموالتى،الصرف

فيالمكشوفةالحقولفيالفاصولياوتزرع.المتحللةالعضوية

ينتهيأنبعدوذلك،المناخالمعتدلةالمناطقفر!الربيعأواخر

الأخرىعنالحبةتبعدبحيثالبذوروتزرع.الصقيعخطر

بعضهايبعدعميقةغيرحفرفيسضتيمترأتسبعةمسافة

منمنتظمإنتاجعلىوللحصولسم.45نحمبعضعن

أسابيعببضعةمتباعدةفتراتعلىالبذورلحتزيىالفاصوليا،

دعاماتإلىالمتسلقةالأنوأعوتحتاج.اردكميففصلخلال

مندعائمإلىتحتاجالقصيرةالفاصولياأنكما،عمودية

وطأةتحتوالسقوطالانكسارمنالنباتلحصظمرنةفروع

المزروعةالتجاريةالحقولحصادويتم.القرونوزن

الأليافالقليلةالفاصولياوكذلك،القصيرةبالفاصوليا

المناطق.بعضفيآليةحصاداتبوساطة

والمنالفاصولياخنافستعتبر.والأمراضالافات

مكافحتهاويمكنالفاصوليا.أعدأءألدمنالأوراقونطاطات

الفاصولياويصيب.المناممبةبالمبيداتبتعفيرهأوالنباتبرش

فطريانمرضانوكلاهما،الدقيقيوالبياضالتفحممرض

فطريةأمراضالفاصولياوتصيب.والقروناقالأو!فىيؤثران

العفنمرضالقرونويهاجمالجذور.تعفنتسببأخرى

الرطبة.الؤصولفيالرمادي

النيتروجين.بمالنطاطةالفاصوليابمالروميالفولانظر:

فيالبريالنباتانظر:.الحلزوئيةالفاصوليا

.(لحكونيةاصوديالفاا)لعربيةادلبلاا

الشالغذائيةالبذورأغنىمنبذورالليميةالفاصوليا

منعاليةنسبةعلىتحتويحيثالبازلاء،فصيلةإلىتنتمي

.والفيتاميناتوالكالسيوموالحديدالبروتين

فيمرةلأولالمسطحةالعريضةالبذرةهذهعرفت

الأراضىمنكثيرفيالآنتزرعأنهاإلا،المداريةأمريكا

الأمريكية.المتحدةالولاياتخاصة،الدافئة

منكغيرهاأغلفةفيالليميةالفاصوليابذورتنمو

وسمكها،ملم25إلىمنهاالكبيرةعرضويصلالبذور،

والبعضكبيرةبذرةلهأنواعهاوبعض.ملمخمسةإلى

أبيف.أوأخضرلونهايكونوقد،صغيرةبذرةلهألاخر

المعترشة،النباتاتمنالليميةالفاصولياأنواعوبعض

وتستعمل.التعريشةأوالقوائمبوساطةنموهاتوجيهويمكن

يتراوحبفاصلالمرتفعاتفىزراعتهاعندعادةالقوائم

بعضوتزرع،وأخرىنبتةكلبينسمأ02و6.بين

.الشجيراتبينأنواعها

لاالتيالغنيةالتربةفيجيداالليميةالفاصولياتنمو

رطب،هواءإلىوتحتاجالنيتروجينمنكثيرعلىتحتوي

طويل.زرايهماوموسم

عوليا.الفا:أيضاان!

مكسيكية،شجيرةبذرةالئطاطةالفاصوليا

حركاتفيوالسبب.السريعةوثبهابحركاتاشتهرت

يعيشيسروعوجودإلىيعودالنطاطةالفاصولياهذه

سالتيتانز،لاسبيريزيانوعمنالعثاتتقوم.البذرةبداخل

تحفر،البيضفقسوبعد.الشجيرةأزهارفيبيضهابوضع

البذوروتكتمسب.الناشئةالبذورداخلثقوبااليساريع

كيفيةعلىدلالةأيةيخفىقوئا،خارجياغلافألاحقا

مكسيكية.شحيرةبذورالواقعفىهياليسار،إلىالنطاطةالفاصوليا

(.اليمين)إلىنطاطةفاصوليابذرةكلفيواحديسروعيعيش

الجدارعلىبالتعلقفجأةتتحركالبذرةحعلاليسروعويستطيع

حركته.وخفةبقوةثم،لأرجلهللبذرةالحريري
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البذرةمحتوياتكلاليسروعويأكل.اليسروعدخول

وبعد.الخارجيالبذرةغلافيتلفلالكنه،الداخلية

الجدارطولعلىغشاءبتكوينالحشرةتقوم،ذلك

يمسكعندما،بوضوحأجذرةاوتقفز.للبذرةالداخلي

عمليةأنالعلماءويعتقد.جسمهيهزأوبالغشاءاليسروع

اقيالأخرىوالحيواناتالطيورإخافةفيتساعدالقفز

أصعدةنشطةالنطاطةأغاصوليااوتبقىالبذور.أكلتحاول

خلاأ!بالحفردائرياغطاءاليسروعيعولبعدئذ،أشهر.

لعدوتبدأشرنقةإلىلاحقأاليسروعويتحول.البذرةجدار

العثةتدفعالتغيريكتملوعندما.عثةإلىالتغيرفيذلك

.البذرةمنوتخرجالغطاءالمكتملة

الكتدبة.:انظر.الهئديةالفاصوليا

.نبات،الجيكاما:انظر.لياميةالفاصولياا

ال!صيمأغرآناسورمنفاطرسورة6.سورلمحا!،

والثلا-نون.الخامسةاكشريفالمصحففيترتيبهاا!لكية.

ا!ذكرفاطرتسميتهاحاءت.آيةوأربعونخمسآياتهاعدد

هذافيلمامطهلعها،فيالجميلوالنعت،الجليلالاسمهذا

لاوالإيجادوالاختراعالإبداععلىالدلالةمنالوصف

إلىالمشيرالدقيقالتصويرمنفيهولما،سابقمثالعلى

صنعه.وعجيبقدرتهوباهر،الجلالذيعظمة

تسيرفهيعدبرر،اللهرسولهبمةقينزلتفاطرصرة

التيالمكيةالاياتأجلهمننزلتالذيالعامالغرضفي

وهو،رسولكلرمالةمنا!يلأولالمقصدإلىأغلبهايرجع

.الكبرىالعقيدةقضايا

وأقامت،المبدعالخالقعنالبدءفيالسورةتحدثت

هذاصفحاتفيوالنشورالبعثعلىوالبراهينالأدلة

المؤمنبنالكبيرأغارقاعنتحدثتثمالمنظور.الكون

والبصير،بالأعمىالأمثاللهماوضربتوالكافر،

دلائلعنتحدثتثموالحرور.والظلوالنور،والظلمات

ثم.الخلوقاتوسائرالثمارأنواعاختلاففيأدلهقدرة

الرسالاتلأشرفالمحمديةالأمةميراثعنتحدثت

كتبالجاملفضائلالمجيدالكتابهذابإنزالالسماوية

والمحسن،المقصر،:أنواعثلاثةإلىاللأمةانقسامثم،الله

فيتقرئللمشركينالسورةوخاتمة،بالخيراتوالسابق

والأحجار.والأصنامللأوثانعبادتهم

أغرآداآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

فاطمةم(.626-؟هـ،5-؟)أسدبئ!لمحاطمة

طالبأبيبنعلىوالدة.الهاشميةهاشمبنأسدبنت

وفاةبعدأسلمت،صحابية.عنهمال!رضي،وإخوته

وقبرهابالمدينةوتوفيت،وهاجرت،طالبأبيزوجها

ويقيليزورهاكل!لدالنبيوكان،صالحةامرأةكانت.بالبقيع

لم:وقالقميصهفيعثطالنبيكفنهاتوفيتوالمابيتها،في

بكار:بنالزبيرقالمنها.بيأبرطالبأبيبعدأحديكن

خليفة.وأسدتهاشميةأولهى

واحدحديثمنهاحديثا،46ع!باكسبىعنروت

الصحيح!ت.في

لنتفاطة(.؟-؟)الخطاببن!لمحاطمة

اللهرضيعمرأختالعدويةالقرشيةئفي!!ب!الخطاب

جميل.أموكنيتهاأميمةولقبهافاطمةاسمهاعنهما.

زوجهامعقديماأسلمت،الإسلامإلىأعسابقاتامرصحابية

عبدابنهلحسعيدولدت.نفيلبنعمروبنريدلنسعيد

ذإعمربمأخيهاإسلامقصةفيعجيبخبرأحماالرحم!.

القرآنيقرأنفوجدهمازوجها،شعلىعليهادحلى

رغمعلىأسلمناقد:فقالتفشجهاأخته!لطمامستخفيين،

شيئاوقرأالقرآنفطب،أختهدمرأىعىهـعمدماشتأثرألفك،

إسلامه.فيسبباذلكوكان،طهسورةأولكانوقيل،مسه

.الخطاببنعمرأيضا:انظر

-615ههـ،.هـ-.ق7)نحوقيسبنتفاطمة

رضيالفهريةالقرشيةخالدبنقيسبنقفاطمةم(.067

الضحاكأخيهامنأكبركانت:قيل.صحابيةعنها،ال!ه

لها،الأولياتالمهاجراتمنكانت.سن!تبشرقيسابن

.المغيرةبنحفصأبوزوجهاطلقها،وجمالش!صمالعقل

ابنبيتفي(العدة)تقضيتعتدأنعثةورأدلهرسولوأمرها

وعندما.نفقةولالكس!ضلاأ!ا:وقال،مكتومأم

ووس!الرسولاستشارتحذيفةبنجهموأبومعاويةخطبها

له،ماللا(مدقعفقير)أيفصعلوكمعاويةأما:النجيفقال

كثيرإنه)يريدعاتقهعنيفئكصاهفلاحذيفةأبووأما

بيتهاوفي.فتزوجتهزيدبنبأسعامةوأمرها(،الضرب

عمرقتللما-عنهمأللهرضي-الشورىأصحاباجتمع

البخارياتفقحديثا34هذهولفاطمة.الخطابأبن

بثلاثة.مسلموانفردحديثعلىومسلم

زيد.بنأسامةأيضا:ان!

سيدةفاطمةحاجة(.؟-؟)دحادجةلمحا!،

بينسنغافورةفيفاطمةالحاجةمسجدأنشأتاطلايو،من

أصبح.أم846و1845أهـ،263و1262عامي

ولدت.أم739أهـ،393عامفيقومياأثراالمسجد

إلىانتقلتماليزيا.الآنيسمىفيماملقافيفاطمةالحاجة
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تزوجت.هناكناجحاتجارياعملاأقامتحيث،سنغافورة

بإندونيسيا.سولاويسيمنأميرا

-506أهـ،ا.هـ-ق)18الزهراءفاطمه

بن!!،محمدأد!هرصلبنتالزهراءفاطمةم(.632

بناتصغرى.الهاشميةالقرشية،عبدالمطلببنعبدالله

نابهاتمنوفاطمةخويلد.بنتخديجةأمها!س!،النبى

المؤمنينأميرتزوجها.العاقلاتالفصيحاتوإحدىقريش

وقيلعشرةخمسو!شهاعنهال!هرضيط،لبأبيبنعلى

كلثوموأموالحسينالحسنلهوولدتسنة،عشرةثماني

عثهسراللهلرسوليكنولمجميعا.عنه!االلهرضيوزينب

فاطمة.قسلمنإلآنسل

مكانتهالعلوبالبتولسميتوقيل،وبالبتولبالزهراءلقبت

وكان.ظ!ولاللهرصلإلىسانأ!وكانتمنزلتها.وسمو

.ادخاريرواه(الجنةأهلنساءسيدة)فاطمة:يقولكل!ت!

كلاماأشبهىنأحدارأيت!!ماعنها:اللهرضيعائشةوظلت

قامعليهدخلتإذاوكانت.!لمفاطمةمناللهبرسولوحديثا

وقالتع!ذ.به!يتصئكانتكمابهاورحبفقبلهاإليها

صملىأبيها"!.غيرفاطمةمنأفضلأحداقطرأيشق!!ماأيضا:

وسلم.وآلهاللهرسولعلىالله

ولما.شظفعيشةنسبهاوشرفقدرهاعلىعاشت

جاءهفكل!سطالنبىأنعنهاللهرضيعليزوجهاعلم

ثم...فأتتهخادما،فسألتهأباكأتيتلو:لفاطمةقال،خدم

فلحقها،تكلمهولمورجعتاستحيتأنهاأمرهامنكان

حياء،أيضافسكتتحاجتها،عنولىطلها!يطالنبي

عد!:النبيفقالالأمر،بحقيقةعنهاللهرضىعليفأخبره

لابطونهمتطوىالصفةأهلوأدعأعطيكمالا)والله

ماعلىأدلكما)ألالهما:قالثم(.عليهمأنفقماأجد

علمنيهن)كلمات:فقالبلىفقالا:(،خادممنخيرهو

إلىأويتماواذاعشراصلاةكلدبرفيتسبحان:جبريل

وثلاثين،ثلاثاواحمدا،وثلاثينثلاثافسبحافراشكما

أحمد.ومسندالصحيحيننيالحديث(وثلاثينأربعاوكبرا

الصحاحكتبفيلهاأشهر.ستةأبيهاب!!عاشت

وأبوهماوالحسينالحسنابناهاعنهاوروىحديثا،18

.وآخرونمالكبنوأنسوعائشةط،لبأبيبنعلي

منها:كثيرةكتبوفضلهامناقبهافيصنفتوقد

ولعمر،دلسيوطيفاطمةالسيدةمناقبفيالباسمةالثغور

الرنديالحسنولأبيمحمد،بنتفاطمةالنصرأبى

ذلك.وغير،النورينمجمع(كتابالنجفي

اهـاسنةرمضانأيامثالثالثلاثاءليلةتوفيت

دارفىزاويةفيبمكةودفنت،عليزوجهاعليهاوصلى

عنهم.اللهرضي،صطالبأبيبنعقيل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

طال!أبيبنعلىعلىلنالحسن

العبيديونالفاطميونعليلنالحسين

عدبمحمدالمؤمنينأمحويلد،بمتحديجة

الشيعة

.(-ام249،اهـ-)341هاشمفاطمة

الوطنيةالماليزيةالهيئةفيالسيداتلقسممقررةكانت

عامفيماليزيا.فيالرئيسيالسياسيالحزبوهي،المتحدة

وأصبحت،الاجتماعيةالخدمةبوزارةالتحقت،ام969

بمركزهااحتفظتماليزيا.فيوزيرمنصبتتقلدامرأةأول

إحياءعلىعملت،الفترةتلكخلال.ام739عامحتى

حياتهنوتحسينالماليزياتالنساءبينالسياسيالوعي

فىوقتهامعظمخصصتبعدفيما،والاجتماعيةالمعيشية

جمعياتبينهاومن.النسائيةالجمعياتمساعدة

النسائية.القوميالمجلس)منظمات(

دينيةبمعاهدوالتحقتجوهورفيهاشمفاطمةولدت

زوجهامع،الماليزيةالسياسةفيمشاركتهاأدت.متنوعة

نأبعدالبلادتطويرإلىملحوظبشكل،يوسفقادر

.أم7ء9عامفياستقلت

ماالتاريخفيحكمتأسرةالعبيديونالفاطميون

-119هـ،567-2)89،قرونثلاثةمنيقرب

إلىحكمهاوامتدإفريقياشمالفينشأتأم(.171

أبيمؤسسهاإلىوتنتعسب،الشامبلادوبعضمصر

المؤس!م!.الفاطميالخليفةالشيعىعبيدالله

إفريقياشماليإلىدعاتهمالعلويونالشيعةأئمةبعث

واستطاع.العباسيةالدولةمركزعنبعيدادعوتهملنشر

الحجمواسمأحدفييلتقيأنالشيعيالحسينأبوعبيدالله

الدعوةبتبنيوأقنعهم،البربريةكتامةقبيلةمنبحجاج

البلادفوجد)تونس(،إفريقياإلىمعهموسافر،الفاطمية

والعباسيين.للأغالبةأهلهاكراهيةبسببدعوتهلنشرمهيأة

الأغالبةبهمفهصم،الساخطينمنعسكريةقوةفكون

أئمةأحدواستدعى،م909هـ،692مشةحكمهموأنهى

بهونادىالمهديعبيداللهولقبه-الحسينبنسعيد-الشيعة

المغربية.الفاطميةالدولةبدايةبذلكليؤسر،خليفة

ماأولوكان.عبيداللهعنكثيراكلاماالمؤرخونذكر

بلادهرقعةووسع،المهديةتسمىجديدةعاصمةبناءبهقام

الأغالبة.عنورثهالذيالأسطولوبقوة،بالسيف

ليصرفالمبكرةبالفتوحاتمركزهتدعيمإلىلجأ

ويرى.الدولةداخلوالعسياسيالفكريالصراععنالناس

إلىثمالمهديةإلىعاصمتهانتقالسببأنالمؤرخينبعض

الجو.هذامنللخروجهوالقاهرة
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اطعزعهدفيمصرعلىسيادتهمالفاطميونبسط

ح!ت،المهديعبيداللهخلفالذي،الفاطمياللهلدين

هـ،358!شةمصرفتحالصقليجوهرقائدهاستطاع

موتبعدشاختالتيالإخشيديةبالدولةوأطاح،م969

سنةالقاهرةمدينةوأ!س!والوباء،القحطوضربهاكافور

حرو،136-935سنةالأزهراوالجامعم969هـ،358

القاهرةإلىانتقلأ!ذياالمعزلسيدهوقصرام،969-719

عاصمةتناشأ!ه،عاصمةوجعلهام،739هـ،362سنة

صنهاجةقبيلةحكمإلىالمغربأمروترك.العباسيةالخلافة

نسبةزيريبخيدولةباسمدولتهمعرفتالذينالبربرية

وورث،أصسهاجيازيريلمبلكينملوكهاأولإلى

وا!متولىوالحجاز،أصشامباالإخشيدي!تملكالفاطميون

وأصب!!البساسيرييدعىتركىقائدبغدادفيالملكعلى

المستنصر.الفاطميللحليفةالمنابرعلىمنيدعو

الأبيفراالبحرغربىعلىنفوذهمالفاطميونولسط

عدوه!ضدالأندلسفيالأمويينمعليتحدواالمتوسط

.ورومعباسيينمنالمشترك

إلىأدتعوام!عدةتضافرت.الفاطميةالدولةسقوط

انحراهـ-أ:أبرزهامنكان،أغاطميةاالدولةسقوط

منهمينفرونالمسلم!تجع!-مماوهوالإسلامعنالفاطميين

الأأ!هية.اأطهالأمرالحا!-الخليفةادعىعندماوخاصة

كادالذينالعظامبالورراءيعر!لماالسلطةالخلفاءترك2-

ؤتنافسواالخلفاءاختيارفيحتىفتحكمواالجماليبدرأولهم

الوزيراستنجدفقدالدوأ،.بأعداءواستنجدواالسلطةعلى

الدينبنورشاوروامشنجد،بالصليبيينفرغامالفاط!

مصهمرإلىدجيوشهلهفبعثوحلبالموصلسلطانزنكي

ليمنعالأيوبىالدينصلاحأخيهوابنالأيوبيشيركوهبقيادة

وأقروامصرمنالصليبيينفودواإليها،التقدممنالصليبإن

وانتصروشيركوهشاوربينالنزاعدبعندما3-شساور.

وعسدما،الفاطميالخليفةباسرامصرفيالوزارةتولىالأخير

مرضفرصةانتهزاسذياالدء!صلاحإلىبالوزارةعهدتوفي

سنةالفاطميةالحلافةزوالفاعلنالعاضد،الفاطميالخليفة

زيريبنيدولةأعلنت-4.معارضةدونأم711هـ،567

الفاطمىالخليفةفرأىبمصر،الفاطميةأسدولةاعنانفصالها

إلىفزحفوا،أ!لاأجةاالعربيةالقبائلعليهميطلقأنالمستنصر

وأسقطهواالمدنفخربوافسادا،الأرضفييعيثون،المغرب

.زيريبنىدولة

لةشلدا،يةحشيدلل!ا

اسةود،اجمةعاالأا

ولةاسد1،يوليةلأا

حماد،بلك!تاب!

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تاريح،تونس

المتحيعة

الأيوىارري!اصلاح

ريحتا،م!ر

تاريح،لمغر!ا

تاريح،نياموريتا

اغعلية(.ا)الحملةالجملة:ان!إ.عكلان

أوالأشجارمنمجموعةاسمالأمريكيةالفاعرة

لهذهمختلفةأنواعوهناك.الرمادانظر:.الشجيرات

أمريكا.ووسطوشماليوإفريقياوآسياأستراليافىأصشحرةا

قلفهالأن،الاسنانألمشجرةتسمىأسثمحاليةاأمري!صاففى

موضعويخدر،مضغهعندبالانتعاشالإحساسيسبب

منهاأنواعوهناك.الشائكةالأراليةأيضاتسمىكما.،الألم

وتستعملأخشابا.تنتجوأخرى،كتوابلتستحدمثمارلها

الثعابين،لدغمعالجةفيوبذورهاوقلفهاراقهاأو

.والروماتيزمالمعويةوالاضطرابات

البلادفيالبريالنباتانظر:الصخور.فاغدولون

.لصحور(ادعواسلا)لعربيةا

البلادفيالبريالنباتان!:الزعييلأ.الفاعوئيا

ا!!عمية(.باأعاعو)االعرية

مكتشف.(م8091-6481)رستإ،فنكفا

يوليوفيفافنكانطلقالمولد.بريطانىأسترالىومؤأ!

منواحدومعهمالبيضالرجالمنآخراناثنادرام878

بلاكول،بينالمنطقةلاكتشافالأصليينااجاأستراس!طن

أستراليامنالشماليةالمناطقشيوداروينكوينزلاندر

حديدسككبينيربطحديديخطمدإمكانيةليتعرفوا

فيللمراعىصالحةأراضىاكتشفوا.وداروينكوينزلاند

الأدبي.للإنتاجمتفرغافافنكاستقروهناكام،887عام

أمشرالياعنوكتبارواياتتضم،أعمالعشرةنحونشر

والشعر.القصيرةالقصصمنومجلداتوارتيادها،

.أم863عامفىلمميدنيإلىوهاجرلندنفيولد

ادكابيزاانطر:دا.كابيزانوئيزألفارلمحاكا،

نونيز.ألفار،فاكا

الفاكسميلى.ال!:.كسلفاا

!روالصورالمكتوبةالنصوصلبثطريقةالفاعسميلي

تستخدم.الفاكسعادةويسمى،الهاتفخطوط

الأخبارموضوعاتلنقلالفاكسميلىالأنباءوكالات

تستخدمالتلفاز.كماومحطاتللجرائدوصورها

المهنمنأخرىوأنواعوالقضاءالمحاماةومكاتبالمصارف

والمؤسساتللعملاءالوثائقمننسخلإرسالالفاكسميلي

.لأخرىا

لبثالفاكسميليالةيسمىجهازويستخدم

تشبهالفاكسميليآلاتفإنولهذا،أصور.اواستقبال
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السيدةهذهوتتلقىا!اتفىاحطهوطعبرالصورأخقلفماكسميلىآلة

.أخرىآلةأرسلتهاصورة

تكونأنإماأنهاغير.الصغيرة)التصوير(النسخآلات

علىما،معينةوثيقةولإرسال.بهمتصلةأوبهاتفمزودة

جهازهاتفرقمويدير،الالةفييضعهاأنإلاالمرسل

الاتصاليتمأنوبمجرد،إليهبالمرسلاتاصالفاكس

فوقالإرسالجهازفيالإلكترونيةالفاحصةالأداةتتحرك

الإشاراتمنمجموعةإلىالصورةوتخولالصفحة

إلىالهاتفخطعبرالإشاراتهذهوتنتقل.الكهربائية

الإشماراتالالةتلكوتعيد.المتلقيدسالفاجهاز

ثمالأصليةالوثيقةمنصورةإلىأخرىةمرالكهربائية

!!ا.نسخةتطع

صغيرةفاكسالاتالأعمالرجالبعضيستخدم

فىباليدتحملأخرىأنواعاأو،المكتبتوضئفوق

استخدامأيضاويمكن.يسافرون!!دماأو،المسكن

هذهكانتإذاالوثائقوتلقيلإرسالالشخصيالحاسوب

لوحةتسمىخاصةكهربائيةبدائرةمزودةالأجهزة

التشغيل.

المتحدةوالولاياتأوروبافيالخترعينمنكثيربدأ

القرنأواخرفيالفاكسميليلاختراعال!!لالأمريكية

وبدأت.الميلاديينالعشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

الصورلبثالفاكسأجهزةاستخدامفياءالأباوكالات

الوقت،ذلكفي.الميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتفي

عنعوضاالراديوموجاتتستخدمالفاكسأجؤةكانت

شعبيةوتطورت.البثعمليةفيالهارفخطوط

القرنثمانينياتفيالأعمالمجالفيباطرادالفاكسميلي

أصغرفاكسآلاتالصناعةرجالطورأنبعدالعشرين

سرعة.وأكثرتكلفةوأقل

بعد.عنالتموير:أيضاانظر

.الثمرة:انثر.الفاكهلأ

.الأترجانظر:.السيئرونلمحاكهة

(.المدارية)الفاكهةالثمرةانظر:.المداردةالفاكهة

؟هـ،272بعد-؟)عبداللهأبو،الفاكهي

الفاكهيالعباسبنإسحاقبنمحمدم(.885بعد-

أخبارالثمينمؤلفهسوىالكتبمنلهيعرفلم.المكي

ول:ىفيهـ(832)تالفاسيالدينتقيأثنىوقدمكة

الفاكهي،كتابعلىالامينالبلدتاريخفيالثمينالعقد

منفيهمالكثرةجداحسنمكة،أخبارفي"وكتابه:فقال

وكتاب،الأزرقيكتابعنغنىوفيه،النفيسةالفوائد

حسنةكثيرةأشياءفيهذكرلأنهعنه،يغنيلاالأزرقي

كتابه"إنأيضا:وقال".الأزرقييذكرهالمجدا،مفيدة

".الفضلأهلمنأنهعلىيدل

المستورحكمفييعتبرفإنهله،السابقينذكرولعدم

كتابهمنخلاصةوطبعت.والتعديلالجرحفيالحال

وستنفلدالمستشرقنشرهامكةتواريخمجموعةضمن

الخزائن.بعضفىمخطوطاتوللكتاب.أم8ء8سنة

حققوقد.أم649عامبيروتفيمنهقصصطبعت

.مجلداتعدةفيونشرمنهالموجود

الحدودويشكلإفريقيا،جنوبفيالأنهارأكبرمنظل

النهروهو.الحرةوالولايةوستنورثمقاطعتيبينالفاصلة

منالفالنهرينبع.الأورانجنهرفىيصبالذيالرئيسي

وبريتن،كليبستابيل،منبالقرب،الترانسفالشرقىجنوب

ليلتقيأكم،،355لمسافةالغربىالجنوباتجاهفىويجري

.دوجلاسمدينةغربكمأ3بعدعلىالأورانجنو

الرممادي،اللو!الأفريكانيةاللغةفيفالكلمةتعنى

كلمةمنأخذتأنهاالمحتملومنالنهر.لماءوصفوهي

.خويالخويقبائلعندالرماديالنهرتعنيالتيهيجريب

وتعنىتشيتلهايسمونهوالتسوانا،السوتو،قبائلولكن

الأصفر.النو

لمنطقةالمياهليوفرام،239عامالفالسدبناءتم

للغرضام369فيالفالخزانبناءوتمويتواترزراند.

أكثرمياهاوجروتدرايبلويمهونخزانايوفرفيما.نفسه

الصناعيةالمدنتعتمدكذلك.الفلاحيناحتياجاتلسد

زراندوويتواتروفيرينجنج،باركفاندرسجلمثلالمهمة

الفال.نهرعلى

-)0178ديلسيسيليوخوسيهفال،

إعلانكتب.الوسطىأمريكامندولةرجلأم(.834

عامسبتمبر51فيأسبانياعنالوسطىأمريكااستقلال

عامفىجواتيمالااستقلاللحركةقائداأصبح.أم182



ودمانويلفالا،202

عامفيجواتيمالاالمكسيكضمتوعندماام.821

لرضنائباانتخبوقد.قصيرةلفترةفالسجن،أم822

ولكنه،أم823عامفيالوسطىأمريكاكونفيدرالية

.هندوراسفيفالولد.المنصبرفض

مؤلفأم(.469-)1876دومالويلفالا،

فىنجاحهنتيجةعالميةشهرةعلىحصل،أممبانىموسيقى

أممثيرصااستمد.الحديثةالأسبانيةالموسيقىأسلوبتطوير

الأسبانى،)الفول!طور(الشعبىالتراثمنمؤلفاته

أ،أعماوأحسن.الأدليةوالموروثات،الشعبيةوالموسيقى

الأركانذاتالقبعةأصيهأ!باوضعهاالتيالمومحيقى،المعروفة

معروفة.شعبيةموسيقىمنالمستمدةأم(19)9الثلا"نة

أحسنمسابقةفيبريبلابيدالعنوانفالاأوبرافازت

لهأنهاإلاأم،509عاممو!ميقىمؤلفكتبهاأوبرا

الأخرىاأعمالهوتضم.أم139حتىالمسرحعلىتعرض

بمماأم(،19)5بروخوألامورأطباليهموسيقىالمهمة

فيليالالنار؟طقوسرقصةمنالأوبراهذهتتضمنه

للبيانوموسيقيأ!يفتأوهىأم(،19)6أسبانياحدائق

عرصالمتحركةأ!دمىاأوبرافالابنىوقدوالأوركسترا.

منحدثعلىأم()239بيترللسيدالمتحركةالدمى

فانتالميا:تعتبر.ا!شهيرةاالأسباليةكيشوتدونرواية

البيانو.علىممفردأ!زفالرئيسيعملهأم(29)0بيتيكا

منالأرجنتينافيوعاش!.بأ!مبانياقادسفيفالاولد

وفاته.حتىأم939عام

يبلغ.تشيليفىالثالثةوالمدينةالرئيسيالميناءلمحاريسوق

مدخلعلىفالباريسوتقع.نسمة876.266سكانهاعدد

غربيشعمالأكم01حواليالهادئأصلمحيطواسع

الجنة.وادي،الأسبانيةأطغةافيفالباريسوتعنيسانتياجو.

صناعىومركزمتطورةحديثةمدينةفالباريسوومدينة

الاقطنية،المسموجات:الرئيسيةالمنتجاتوتشمل.مهم

مبانىالمدينةتضمالس!ص.وصناعة،والتبغ،والالات

كهربائي،حديديةسكةخطويربط.ومدارسحديثة

بأرضآخرخطيربطهاكمابسانتياجو،فالباريسو،مدينة

عامعنيفازلزالآالمدينةشهدت.تشيليداخلالمناجم

منها.أجزاءحطمأم609

ماتستخدموكثيرا.الحصأوالحركةفقدانهوالفالج

انظر:.الشللمنمعيحةأنواعإلىللإشارةفالجكلمة

علىمتواصلضغصأعنأغالجاأنواعبعضوتنتج.الشلل

اللاإراديالارتعاشأي-الارتعاشيوالفالج.معينعصب

تحرىماوعادة.باركنسونلمرضآخراصمم-للعضلات

فىالشاحبةللكرةالكيميائيةالجراحةعمليةالأرتجافلهذا

.الدماغ

الخي.الشلل؟بلشلل،مرص،باركنسون:أيضاان!

سيدبلوما.(-م8191)كورت،يمهاللىفا

لمدةالمتحدةالأملمنظمةالعامالس!تيرمنصبتقلد،نمساوي

،ام829وأم172عاميبينماالفترةحلالمشواتعشر

بعدبورما()منثانتيوالسابقتيرأحس!امحاح!وقد

ويعد.سنواتعشرمنأكثرشغلهالذياهـمصبصتقاعده

.المتحدةللأمعامس!-هـتيررالغفالدحعايمكورت

للأمعاماسكرتيرامنصبهفيفالدهايم!ورتثاضصل!أ

فىالسلامعلىللمحافظةالصعبةالمهاممنبعددالمتحدة

إخفاقهرغم.أخرىومناطقوآسياالأوسطالشرقمنكل

نأإلاأم979عامفيتناموالص!تبينالحربإيقاففي

عامأوزارهاووضعتنفعسهاالسنةشىانتهتالحرب

الرهائنسراخإطلاقفييوفقلمشما.م881!

وأطلق،أم089عامإيرانفياحتجزواأ!ذيناالأمري!ص!ت

حربوقففىأيضاوأخفقأم،819عامفىسراحهم

.أم089عامبدأتاكتىوإيرانالعراق

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتإسرائيلمنكلترضكم

الحقمعوقفهاالتيفالدهايمسورتمواقرو!كلت

أنهيرىكانإذالمواجهةبتلكيعبأل!وأ*صنه،الفلسطيني

العربى.الفلسطينيالإنسانيالحقمعيقف

مأ869عامللنمسارئيسافالدهايمكورتانتخب

.أم299عامحتىيشغلهوظل.فخريمنصبوهو

أعمالبارتكاباتهمتهكبيرةحملةرئامشهفترةإبانواجه

-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالوحشيةنازية

فيضابطاكانأنهالوثائقبعضأظهرتفقدم(.4591

إلا.اليوغوسلافيينمنالآلافقتلتالألمانيبالجيشوحدة

به.أ!مقتأالتيالتهمةهذهنفىأنه

فييناأكاديميةفيودرسفيينا،منأغربلاأ!دهايمفاوأصد

فيينا.جامعةمنالقانونفىشهادةعلىوحص!!أغنصلية،ا

،م5491عامالنمساويةالخارجيةوزارةبخدمةوالتحق

،أم559عامالمتحدةبال!مللنمساالدائمالمراقبوأصبح

نفسه.العامفيالمتحدةللأمنمساويوفدأولورأس

مأ689و6491فيالمتحدةبالأمللنمساممثلاوعمل

.أم79وأام79و.

بالدوراتتتصفثنائيةألمانيةنمساويةرقصةافالمحه!

علىأيضاالفالسمصطلحويطلق،السريعةالانزلاقية

أسلوبين:فيالرقصةوتؤدى.الرقصةهذهموسيقى

الحطوتين.وأسلوبالثلاثالخطواتأسلوب
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تدعىنمساويةشعبيةرقصةمنتطورالفالسأنيعتقد

القرنأواخرفيألمانيافيشعبيةالرقصةوأصبحتلاندلر،

والشاباتالشبانبينانتشارهاوأدى.الميلاديعشرالثامن

وخلال.محتشمةغيرلكونهاللرقصةالسلطاتتحريمإلى

موسيقيونقام،الميلاديينعشروالتالممععشرالثامنالقرنين

ومن.الرقصمنأكثرللسماعالفا!بتأليفكثيرون

أعضاءالفالسيةالموسيقيةالمعزوفةمجالفىالمشهورين

موسيقىوظهرت.يوهان،شتراوسانظر:.شتراوسعائلة

)أوبر!ات(غربيةغنائيةمسرحياتعدةفيالفالسورقصة

(.)باليهاتإيقاع!يةورقصات

(.)جدوللجيشا:نظرا.معركة،لميلمحا

عيدفالنتينالقديسعيد.القديسعيدفالئثين،

41فيالنصرانيةالأقطارمنكثيرفيبهيحتفلنصراني

يرسلالعيدهذاوفي.والمحبةللعواطفكعيدفبرأير

وأصدقائهملأحبائهمفالنتينتسمىتهنئةبطاقاتالنصارى

أحاطفةوأالحبأشعارمنكثيرويطبع.أسرصموأعضاء

صورعلىبعضهايحتوي،كماالبطاقاتهذهعلى

فالنتينيا.كنعليهيكتبمنهاوكثير،هزليةوأقوا!،ضاحكة

بعضيقيمفالنتينية،كمانهاريةحفلاتتع!لىماوكثيرا

طريقتهم،علىراقصةحفلاتالنصرانيةالأقطارفيالناس

غيرأوالشوكولاتةصناديقأوالورودمنهمكثيرويرسل

.يحبونمنأووأصدقائهمأزواجهمإلىالهدا!امنذلك

النصارىبدأربما.القديمةفالنتينالقديسأعيادعادات

الخامسالقرنمنذفالنتينالقديسبعيدالا!تفالإنجلترافى

أبياتإرسالعادةأنالمؤرخينبعضويرى.الميلاديعشر

يدعىفرنسيرجلترحإلىفالنتينالقديسعيدفيالشعر

أيديفيأسيراوقعقدتشارلزوكانأورليانز.دوقتشارلز

إلىاخذثم.أم514عامأجينكورمعركةفيالبريطانيين

أرسلفالنتينالقديسعيدجاءفلما.هناكوسجنإنجلترا

.لندنببرجزنزانتهمنالمقفىالشعرمنحبرسالةلزوجته

علىتشتملفالنتينالقديسعيدعاداتمنكثيرهناك

يتزوجنلماللائىللفتياتيمكنأنهبوساطتهايزعمطرق

المستقبل.فيلهنزوجاسيكونالذيمنيعرفنأن

يكتبنالميلاديعشرالثامنالقرنفىإنجلترانساءوكانت

الأوراقتلكويطوين،الأوراقمنق!علىالرجالألممماء

ويرمينها،الطينمنصغيرةقطعداخللفائفشكلفي

إلىترتفعورقةأولأنالمفترضمنوكانالماء.فىكلها

الحقيقي.المرأةمحباسمعلىتحتويالسطح

إرسالالهداياإرسالبعادةامحتبدلرويداورويدا

المحالمنكثيرهناكوكان.بالعاطفةالممفوبةالرسائل

تبيعالميلاديينعشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيالتجارية

الكتبتلكوكانت.الفالنتينكتابتسىصغيرةكتبا

إلىبالإضافة،ترسلثمتنقلالتيالشعرأبياتبعضتحوي

بمناسبةالعاطفيةالرسائلكتابةحولالاقتراحاتمنكثير

فالنتين.القديصرعيد

القديس.،فالنتين:أيضاانظر

باثنينالتصقاسمفالنتينالقديس.القديسلمحالئثدن،

جدعنهماالمعلومات.النصرانيةالكنيسةضحاياقدامىمن

باسممعروفيناثنينأسماءالرومانيالتاريخسجل.قليلة

أحدهمافبراير.41فيرأسيهماقطعتمالاضطهادضحايا

الان)تعرفإنترامنافيوالاخررومافىماتأنهيعتقد

واجهولقدروما.منكيلومترا59بعدعلىبتيرلي(

التاريخيةالحقيقةإلىالوصولفىكبيرةصعوبةالباحثون

فالنتين.القديسأسطورةحول

قسيعمئاكانرومافيالمتوفىفالنتينالقديسأنويبدو

،م692حواليفىلهالقوطيكلوديوستعذيبإثرتوفي

وعثرم035عامرومافيلذكراهتخليذاكنيسةوبنيت

الموقع.ذلكفىرفاتهعلىيحتويسردابعلى

أسقفاكانفالنتينالقديسأنأيضاالتاريخويذكر

فيواضطهدعذبقديكونأنالمحتملومنلإنترامنا،

فقدوإنترامنا،رومامنكلفيذكراهخلفأنهوبماروما.

ولكن،مختلفتينشخصيتيناعتبارهمافيمسبباهذأيكون

الصحة.مؤكدليسهذا

كان.(م6291-5981)رودولفلنتينو،فا

.كسبالصامتةالرومانسيةالأمريكيةالأفلامنجومأشهر

الوسيم.العاشقدورتمثيلمنشهرته

كاستيللانيتافيولدأنتونجولا.رودولفودالحقيقياسمه

عامنيويوركمدينةإلىسافربإيطاليا.تارانتومنبالقرب

فيتجولثموعاملا.بستانياوجيزةلفترةوعملام139

الفنيةحياتهبدأمسرحيا.راقصابوصفهالمتحدةالولايات

المطلقةالزوجةنفقةبفيلم

فينجماوصارأم()189

الرؤياسفرفرسانفيلم

دورومثلام(.129)

فيالصحراءمنمحارب

أم(بم)219الشيخفيلمى

أم(.)269الشيخوابن

الثيرانمصارعدورومثل

والرملالدمفيلمشي

فالنتينورودولفأفلامهومن.م(2291)



الأولفالندينيان402

أم(؟)249بوكيرالسيدام(بم)219كاميلالأخرى

13وعمرهتوفيام(.)259النسرأم(؟)259كوبرا

البطن.فيجراحةإثرعاما

روماىإمبراطورم(.375-132)الأولفالنتينيان

ح!صم.م375عامفىتوشىأنإلىم364منحكم

موظفيخداعم!الفقراءحمايةأراد.مطلقةوقوةبمقدرة

أيضاوسمحالأقوياءأضسيوخامجلسوأعضاءالحكومة

الدينية.بالحريات

اشتىالمدينةمنأسقرببامميباشبمدينةفالنتينيانولد

صىجندياعملصربيا.جمهوريةفىببلجرادالآنتعرف

خلفاإمبراطورااختيرم436عاموفي.الرومانيةالقوات

سماحافاخنسأخاهع!ت.وفاتهبعدجوفيانللإمبراطور

صترةأ!طوارأصيح!صمها.أصشرقيةاالولاياتومنحهمساعدا،

أ!الشمافيالجرمانيةالقبائلمجموعةعليهتمردتحكمه

وقضى.إفريقيافيالصحراويةوالقبائل،بالألمانيةالمعروفة

معصراعفيكإمبراطورح!صمهفترةمعظمفالنتينيان

ضدهم.ح!لاتوقادالجرمانالألمانيين

إمبراطورم(.455-14)9الثالثفالندينيان

وفقدتضعيفا،حاكماكان.العربيةاشومانيةالإمبراطورية

ح!صمه.خلاأ!عديدةمناطقالإمبراطورية

أثأضاا!صنستانتيول!الإمبراطورابنهووفالنتينيان

ء524عامفيإمبراطوراصار.الأولثودوسيوسوحفيد

بلاسيدياجالاأ!دتهاووكانت.عمرهمنالسادسةفيوهو

العسكريينالقادةبعفه!بمعاونةالسيامميةالسلطةتدير

بلادضدحملاتإيتيوسقاد.إيتيوسفلافيوسوبخاصة

مهماانتصاراسجلم451عاموفيحاليا(.)فرنساالغال

جرمانيةقبيلةولكنأتيلابقيادةالمهاجمينالهونعلى

عهدفيإفريقياشماليعلىاستولتالواندالتدعى

الرومانيةبريطانياخضعتكذأسك.الثالثفالنتينيان

فإنذأسكإلىإضافة.المهاجمينوالبرابرةالوطنيينللحكام

نأسبقوالتىالجرمانيةوالسوفايالغربيينالقوطقبائل

فياستمرتوأسبانياحاليا()فرنساالغالبلادفياستقرت

الإمبراطوريةمنالمناطقهذهفقدانأدىمنطقتها.توسيع

عاموفي.سيا!ياستقرارعدمإلىلهاالماديالعائدوتدني

أتباعقامعاموبعد.إيتيوسباغتيالفالنتينيانأمر،م445

فالنتينيان.بقتلإلمجيوس

سمحرومانيإمبراطورم(.378-)328فا!ى

نهرجنوبيبالاممتيطانالبرابرةمنضخمةلأعداد

إثرالغربيونالقوطحاولم376سنةوفي،الدانوب

لهمالآمنالملاذإيجادالآخرينالبرابرةقبلمرتهديدهم

وقد.الرومانيةللإمبرطوريةالشماليةالحدودطولعلى

جيوشه،فياستيعابهمأملعلى،بالإقامةفاسرأ!ماسمح

الذيالشىء،معاملتهمأساءواالروماني!تالمسؤ:أ؟تول!ش

وقضوا،فالنسقتلوام378عاموفي.الثورةإلىدفعهم

وأنشأتركيا(بأدرنه،الآن)تعرفأدريانوبلفىجيشهعلى

تارلفيمستقلةبربريةدولةأولأخربيوناالقوط

.القوطانظر:.ومانيةأاالإمبراطورية

ببلجراد،الانيعرففيماالقريبةسيباليفيأ-!شاولد

الأولفالنتينيانالإمبراطورأخوهوعينه.صربيابجمهورية

واعتنق.الشرقيةالولاياتبإدارةليقوم،شريككإمبراطور

الهوموينى.اكذهبأخسفا

فونأويزيبيوسفنزلألبرختفالنشتين،

فيمهمادوراأدىبوهيمىجنرالأم(.1-634)583

حافزاوكانأم(،648-1)618سنةالثلاث!تحرب

المسرحيللكاتبفالنشتينتسمى)مأساة(لتراجيديا

شيلر.فريدرلتشالألمانى

الغربيالجزءفيإقليموهوبوهيميافىفالنشتينولد

بروتستانتي،نبيلأبمن)سابقا(سلوفاكياتشيكلمن

الرومإمبرطورمعالأتراكحاربثمكاتوليكيا،وتحول

كاثوليكيا.كانأتياأضانىادأفرو

البروتستانتتمردعندماسنةالثلاثينحرببدأتوقد

تحكمالتيالكاثوليكيةهابسبيرجعائلةضدأصبوهيميونا

وفيافالنشتينوكان.المقدسةالرومانيةالإمبراطوريةباسم

فرديناندللإمبراطورصغيراجيشاوجهزالإمبراطوريةلتلك

فريدلاند.دوقلقبباعطائهكافأهالذي

وألمانيا.بوهيميامنكلفيمعاركعدةفالنشتينقاد

حيثوجباراطموحاسياسيادورالفالنشتينبأنويعتقد

علىتسيطرضخمةأوروبيةإمبراطوريةإنشاءهدفكان

منالكاثوليكالأمراءخشيوقدوتركيا.الغربيةأوروبا

الإمبراطورعلموعندماالكبير،ونفوذهالجبارالطموحهذا

أمر،والألمانالسويديينالبروتستانتالزعماءمعبدسائسه

للإمبراطور.موالونضباطبقتلهقامحيث،قتلهأوأسهباعتقا

عاما.الثلاثينحربأيفئا:الظر

ان!:.الفرنسيينالمدوكفروعأحدلعائلةاسمالواول

مأ328منفرنسافالواعائلةحكمت.الاسرةالكابتية،

العائلة.ملوكأولالسادسفيليبوكان.أم958وحتى

تشارلزوكانالرائ.تشارلزوفاةبعدالعرشتولىوقد

لذأأبناء،يتركأنغيرمنام894عامفيتوفيقدالثالث

عامفيأيضاهووتوفيأورليانز.دوق،لويسالعرشتولى



502فاليسا،ليخ

العرشوانتقل،للعرشوريثايتركأندونأم551

الأولفرانسيستوج.أنجوليمفرعمنهوولفرأنسيس

يعتلىفالواعائلةمنالمنحدرأنجوليمفرعأفرادأولوأصبح

آخرأم958عامتوفيالذيالثالثهنريوكان.العرش

الرابعهنريبعدهالعرشوتولى،الأنجوليمعائلةملوك

.البوربونملوكأولوكان

سهلعدىوتقعدها،الرئيسىوالميناءمالطاعاصمةظليدا

عدديبلغلمالطا.الشرقىالساحلعلىالموانئبينضيق

والتعليمالإدارةمركزوهي.نسمة41؟924سكانها

جامعةأما.الملكيةمالطامكتبةوبهامالطا.فيوالتجارة

وتوجد،الجزيرةفىالوحيدةالجامعةفهي،الملكيةمالطا

مدينةمعالمأهمومنفاليتا.منبالقربمسيدابمدينة

أضحتالعظماء.وقصر،جونسانتكاتدرائيةفاليتا،

قبلوجدتقدوكانتام،571فيلمالطاعاص!فاليتا

.أم571عامفيلمالطاعاصمةأصبحتفالتا

جينإلىنسبةالاسمبهذاوسميت.أعوامبخمسةذلك

مالطا.فرسانكبارمنوهو،فاليتلادءبباريسوت

بدايةمنذفاليتا،فيبحريةبقاعدة،البررطانيوناحتفظ

.أم979عاموحتىالميلاديعشرالتاسعالقرن

فرنسيشاعرم(.5491-1871)لول،لمحاليري

الأعمغرالقدرهما:مشهورتينقمميدتينكتب

كتبكماأم(،29)0البحريةالمقبرةأم(؟)179

م(.1)229الساحرةأوشارمسقصيرةقص!ائدمجموعة

نألابدالشعراءبأنلإيمانهقليلةقصائدكتابةفاليريأنهى

وكان.لإلهامهمالانسياقمنبدلآوتعمد،بترويكتبوا

طويلووقتاجتهادنتيجةجاءتضعيفةقصيدةبأنيؤمن

بينمنالأعلىومثله.بالصدفةأتترائعةقصيدةمنخير

لطريقةمقدمةمقالتهوفي.دافينشيديوناردوالفنانين

هوالتشييدأنعلىركزام(،)598دافينشيلوناردو

يشابهالشاعرعملوأن،الفنيللإبداعالأسالمميةالقاعدة

.المهندسعمل

الوضعمعمتطابقةالواقعيةفاليريأعمالمعظمكانت

عنأنهوهوالميلاديعشرالتاسعالقرننهايةفيالسائد

العالم.عقليةيفهمأنيمكنهلنفسهالإنسانمعرفةطريق

الرجلفاليريشبه،الحقيقىالعالمبخصوصكتابهوفى

.والاعتدالالانهياربينيحرددوهوبهاملتالعصري

.لأدبا،الفرنسى:أيضانظرا

سياسيزعيم(.-ام9)43ليخلمحاليسا،

بولندارئيسمنصبشقلدأنفياعمالهساهمت،بولندي

مديرافاليسااختير.أم599عامإلى0991عاممن

اتحادا05منيقربماتمثلالتيالتضامنلمنظمةإقليميا

قادنفسها،السنةوفي.ام089عامبولندا،فىحرا

الاعترافإلىأدتالتيبولنداحكومةمعالمفاوضات

مرةأوليحدثإنجازبمثابةهذاوكان.التضامنبمنظمة

الحزبعنمستقلةعماليةبمنظمةشيوعيةدولةفيهوتعترف

فيللتضامنرئيسافاليسااختيروقدللبلاد،الشيوعي

التضامنحركةجابهتإثرهاوعلىام،819عامأكتوبر

البولنديالشيوعيالحزبمنمتزايدةوتحرشاتضغوطا

الوقت.ذلكفيالسوفييتيوالاتحاد

فيالعرفيةالأحكامالبولنديةالحكومةأعلنتوقد

التضامنمنظمةحلتمإثرهاوعلىام،819عامديسمبر

رسمياوتمفاليسا،ضمنهمومنقادتهامنالمئاتواعتقال

وتم،أم829عامأكتوبرفيقانونياالتضامنعمالحجز

،ام829عامنوفمبرفيفاليساليخرئيسهاسراحإطلاق

اللاحقة.السنواتفيألاخرينالقادةعنافرجثمومن

مأ989عامالتضامنعلىالحظرالحكومةوأنهت

سمحتنفسهالوقتوفى

برلمانيةبانتخاباتالسلطات

منالأولىكانت،جديدة

،أم459عاممنذنوعها

بلدأبولنداأصبحتعندما

فازوقدشيوعيا.

وأنصارهفاليسابالانتخابات

وقدم،التضامنمنظمةفي

لمنظمةكرئيساستقالته

فاليساليخانتخبأنبعد،التضامن



أحزمةأك،فان602

مفاجئةهزيمةفاليساليختلقى.ام299عامللدولةرئيسا

الانتخاباتفىعليهتفوقالذيالشيوعىمنافسهمن

.أم99دنوفمبرفيجرتالتيالرئاسية

عاموفىوارسو.شمالىبوباوفيفاليساولد

بمدينةأصسفناأحواضفىكهربائياصار،أم679

أجوأضدية.اأجةالعماالحركةفينشاطهبدأحيثغدانسك

ممعفىلجهودهللسلامنوب!!جائزةحاز،أم839عاموفي

.العمالحقوقعلىالحصولمحاولاتأثناءالعنف

مننطاقان،ألفاذأحزمة.أصمة،ألنلمحان

الأعلىبالسطحتحيطانكهربائياالمشحونةالجسيمات

وقد.الإشعاعيةالأحزمةأيضأوتسمى.الأرضيةاللكرة

إ،أفانألفردجيمسمكتشفهاباسمالأحزمةسميت

،أم589عامفىاكتشفهاالذيالأمري!يالفيزياءعالم

الصناعي!!القمرينص!معلوماترصدفيعملهخلال

إحاطةالأرضيةأس!صةباالأحزمةوتحيطوبايونير.إكسبلورر

حوالىب!!أ!داخلىاالحزاميرتفعحيث،بالمعصمالسوار

يقعبيممارالأهـضر،اسم!أثفوتكم00.5و.1).00

كم.00.25و.أد؟...حواليبينالخارجيالحزام

منعالتركيزمنالأحزمةبهذهالموجودالإشعاعيتكون

البروتوناتمثللالكهرباءالمشحونةالجسيمات

هذهالأرضيالمغمطسيالمجالويجذب.والإلكترونات

وتدور.المغنطجسيةالأقطابنحوويوجههاالجسيمات

المجالفيوهميةخطوطعلىلولبيادوراناالمنجذبةالجسيمات

القطبمنهذهالوهميةالمجالخطوطوتنحرف.المغنطيسي

وعمدما.الجموبيالمغنطيسىالقطبإلىالشماليالمغنطسى

المجالخطوطتعترضهاالقطبينأحدمنالجسيماتتقترب

تجعلأظاهرةاوهذهالاخر.اغطبانحووتعكسهاالوهمية

.الأقطابب!تتتأرجحالأحزمةداخلالجسيمات

الغلافمنالمنطلقةالجسيماتالداخليالحزاميجذب

طاقةذاتجسيماتوهيكونيةأشعةبوساطةالجوي

الخارجيالحزامويجذب.الخارجيالفضاءفيعالية

مشحونةجسيماتوهى،الشمسيةالرياخمنالجسيمات

اللهبومن،الشمسمنباممتمرارتتدفقبالكهرباء

مع!علىتحدثفجائيةانفجاراتوهيالشمسى

الأحزمةالكبيرالشمسىالنشاطهذاويمزتالشمصر.

اضطراباتوتتداخل.مغنطيسيةعواصفإلىويؤدي

فىموجاتتسببرالراديو،استقبالمعأيضاالأحزمة

.الأوروراتت!صينإلىبالإضافةالكهربائيةالقدرةخطوط

.أورورا:نظرا

وزحلالمشستريمثلالأخرىالكواكبوتحاط

بمجالاتأيفئاونبتون(السيارةالكواكب)سالغوأورانوس

الرحلاتأثبتتوقد.الأرضكوكبمثلمغسطيسية

العشرينالقرنمنوالتاسعالثامنالعقدينفيالفضائية

أيضا.إشعاعيةأحزمةالكواكبا!ذهأن،الميلادي

فان،المغنطيسيةالعاعفةبمالأرض؟الفلقأيضأ:انظر

ألفرد.جيمس،ألن

عالم(.-ام149)ألفردجيمسألن،فان

سميتالتيالإشعاعيةالأحزمةااكتشفأمري!صفيزياء

يحيطانالكهربائيةالجسيماتمننطاقانهماو،باسمه

إليهينتميالذيالعلماءفريقاستخدموقد.الأرضيةبالكرة

إكسبلوررالأمريكيينالصناعيينأ!قمريناصمعلومات

ألن،فانانظر:.أم589عامفىا،كتشاف1اأجثبتوزدايودير

أيوابولايةبليزانتماونتبمدينةأدفانأسد.أحزمة

وجامعةبأيواويسيليانكليةفيوتخرجالمتحدةبالولايات

عاممنأيوابجامعةوالفلكالفيزياءأغسمرئيساوصارأيوا.

الرئيسيينالخططينمنوكان.أم859عامإلىأمء9ا

.أم589-5791لسنةأحالمىاالحيوفيزيائىأطعام

أشهرأحدأم(.441-)0138جانإيك،فان

النقشفنفىأثراوأكثرهمالفلمنكييناشسامين

أعمالهتبدو.الميلاديعشرالخامحرأغرنافي،واللوحات

منبالرغم.براقةألوانوذاتوواقعيادقيقاتفصيلامفصلة

لكنهسابقا،زعبمكماالزيتيةالصوريخترعأ3إيكفانأن

الزيتية،بالالوانالتشكيليالتصويرفىفائقةمقدرةأظهر

الحليلمعانليظهرأخرىبعدطبقةيستخدمهاكاناشتي

الثمينة.:الملاس

المقنعةبالرمزيةمايعرفإيك"شانأ!حاتمعظماتشمل

بطبيعتهايتعلقع!يقامعنىأ!حاتهفيتطهرالتيأصلأشياء

جيوفانيعنلوحتهفىتظهرالخفيةللرمزيةفالامثلة.أسدينيةا

ويعتقدالأرنولفيني.بزواجتعرفأيضاوزوجتهأرنولفينى

ويبدو.عروسهمعإيطالياتاجراتصفاللوحةأنالنقاد

أنهماإلىإشارةنعليهماخلعاوقداللوحةفيالعروسان

ولد.بالزواجالتهنئةتبادلحالةفيمقدسةأرضعلىيقفان

هولنداب!تالفاصلةالحدودعلىليمبورجمقاطعةفيإيكفان

الأثرياح!-لزبائنهيعملوكانببلجيكا.اليومومايعرف

المحتملمنالذيإيكفانهولرتيموتعاونأحيانا.الأقوياء

المسماةالكبيرةالجماعيةاللوحةرسمعلىشقيقهي!صنأن

أم(.)329غنتمذبحلوحةأوألتاربيسغنت

النهضة.عصر؟التشكيليالتصويرأيفئا:انفر

رئي!(.ام862-1782)مارتن،بيورنفان

وكانم،1841إلىام837منالمتحدةالولايات

الاقتصاديالركودفترةخلالرئيساعم!!.ديمقراطيا



ام837عامالعظيمالكساديسمىماأوالأولىالقومي

.المتحدةالولاياتفي

صار.نيويوركفىكيندرهوكفيبيورنفانولد

عاموفي.أم308عامفىالمحاماةمهنةفيوقبلمحاميا

،نيويوركبولايةالشيوخمجلصفىعضواانتضبام681

لنيويوركالعامالمدعىمنصبفيعينأم082عاموفى

وأعيدام،182عامفيالامريكيالشيوخلمجلعهرءوانتخب

فيجاكسونلأندرومؤيداوصارام!821عامانتخابه

الأمريكية.الرئاسةانتخابات

وعمل،لنيويوركحاكماانتخبأم9/82عامفي

وزيرمنصبليتسلماستقالثمشهرينلمدةحاكما

فينجحالمنصبهذاوفى.جاكسونرئاسةتحتالخارجية

قبلمنالأمريكيةالسفنتحطمخسائربتعوليضالمطالبة

الحروبخلالوالدنماركيةالفرنسيةتالحربيالسفن

.الميلاديعشرالتاسعالقرنبرلىايةفيالنابليونية

رئاسةتحتللرئيسنائباانتخبأم832عامفى

بترشيحبسهولةفازلهجاكسونلتأسدونتيجة.جاكسون

وليموهزم.ام836عامفيللرئاسةلهالديمقراطيالحزب

الحزببعد)فيماالويجحزبمرشحهاريسونهنري

العامة.الانتخاباتفيالرئيسى(الجمهوري

وجلبمايو.فيام837عامالعظيمطدالك!بدأ

للحكومةالناسمنكثيراتجه.للملايينوالبؤسالإفلاس

،المساعدةطلباتكلرفضبيورنفانكن،للمساعدة

،ام084عامفيانتخابهإعادةأرادعندماهزمولذلك

.هاريسونوهزمه

عشرينمنلأكثرالسياسينشاطهبيورنفاز،واصل

حزبعنأم848عامفىللرئاسةأخرىردثئمر-ةعاما.

.هزمولكنه،الرق،خالحرةالأرض

واحدأم(.098-)1853فينسنتجوخ،فان

ورغم.التشكيلىالتصويرفنفيشهرةالرهـإمينأكثرمن

طوالفقطواحدةلوحةإلايبعولمتقديرأييجدلمذلك

منصداقةأوعطفايجدولمحياتهفيذاشلاكان.حياته

الدينيةمشاعرهعنليعبرالتشكيلىللتصويراتجهأحد.

وخلال.وألاحترامللحبالشديدةوحاتجتهالقوية

أكثرجوخفانأكملحياتهمنالأخيرةسالخصالسنوات

زيتية.لو-"008من

بريدامنبالقربزندرت-جروتفي-جوخفانولد

إلىوالداهأرسلهعمرهمنعشرةالسادسةبلغوعندمابهولندا.

الفنية.اللوحاتفييتاجركانالذيخالهعندليعملبملاهاي

فياللوحاتلبيعتاجراعملأم876وأم98لم3عاميوبين

العمل.هذالمثلمؤهلغيركانولكنه،وباريسلندن

702فينسنتجوخ،فان

اللاهوتبمدرسةللالتحاقتقدمام878عاموفى

رسمى،غيرمنصرايكونأنقرروبعدها.رفضولكنه

بروكسل،فيتنصيريةإرساليةعندذلكعلىتدريباوتلقى

اللإرساليةجوخفانمثلأم878عامأواخروفيبلجيكا.

الفحملمناجمافقيرةمنطقةوهيقسا،بصفتهبورينيجفي

.شديدةبجديةيعملوكانبلجيكا.فيالحجري

غيرجوخفانسلوكعلىالتنصيريةالإرساليةاعترضت

عامصيففيوذلكلديها،عملهمنوأعفتهالتقليدي

.أم987

بوريخيج،فيوجودهأثناءالتشكيلىللتصويرأتجهبعدها

محترفا.رسامايكونأنقررأم088عامأواخروفي

الفلاحينومناظرطبيعيةمناظرالفنيةأعمالهأولوكانت

الداكنةالبنيةالألوانإلىيميلوكان.يعملونوهم

اكلولوحةوكانت.الفرشاةلمساتووضوحوالزيتونية

.الفترةتلكفيأعمالهأرقىمنأمء88عامفيالبطاطس

ثيوشمقيقهلزيارةباريسإلىسافرأم886عاموفي

التشكيلىالتصويرفنونمنشاهدهلمابسرعةوانجذب

السائدةالانطباعيةبالفنونجوخفانتأثر.هناكالانطباعى

الألوانيستخدموبدأفرشاتهبتخفيفوقامالوشطذلكفى

الواضحة.البراقة

عامفيلنفسهاللوحةهذهجوخفانرسم،قمالقعلىزيتيةلوحة

.أم888



أنتونىالسدر،دايكفان802

جمودىفىأرليزإلىجوحفانانتقلأم888عاموشى

أ!هأعماومن.وواقعيةتعبيرالوحاتهأكثررسمهناكو.فرنسا

كانتأرأجزوفيالبريد.ساعيراولينأ!حةالفترةتلكفي

بعدوشحصتلآخر،وقتمنعنيفةعصبيةنوباتتصيبه

ولمساتأحثيفةاالألوانوكالت.أصرعاداءبأنهاوفاته

اضطراباتع!صرأ!قتاذأ!كفىلوحاتهفىالمضطربةالفرشاة

ص!واحدةوأثناء.الليلىالملهىلوحتهذلكأمثلةومنذهنيا،

أ!باعتياهددم1888عامأواخرفيالعصبيةأضوباتاتلك

قامويومهايزورهكانأسذياجوجانبولالفرنسىالرسام

انتحر.أم098عاموفى.أضوبةاتلكأثناءأذنيهإحدىبقطع

بجافالمراسلةيهوىحياتهطوالجوخفانكان

آخرير.وأناساثيوأخاهيرال!مافكان،التشكيليالتصوير

وطبعتالكاملةالرسائلبعسوانكتابفيرسائلهجمعت

نف!إةتعطيوهي.أم389عامفيمجلداتثلاثةفي

.الخطاباتتحريرانظر:.وأفكارهلحياتهمقربة

المدرسة.،التعبيريةبمالانطباعية:أيضاان!

ام(.641-ا)6ءهأنتونيالسير،دايكفان

ع!مره.فىأصشخصيةااللوحاترساميأشهرمنرسام

تقصدهكانت.دايكفانأنطونباسمأحياناويعرف

والطبقاتوالأرستقراطي!تالمالكةالعائلةمنشخصيات

يرسمأيضاكان.إنجلتراومنبإيطاليا،الفلاندرمنالعليا

ورسامابارعانحاتاكانكما،وخرافيةدينيةلوحات

مثلا(.الخشبعلى)الحفرللكليشيه

الشخصيةاللوحاترسمفيدايكفانأسلوبكان

أخيبادائماكانيصورها.اكتىالشخصياتوثراءأناقةيبرز

والمنزأسةالأناقةلإبرازالأياديوتطويلالشكلارتفاعفي

وزاهيةثمينةبملابسشخصياتهيصوروكان.الرفيعة

الأثاثعلىتحتويلوحاتهفيالخلفياتوكانت.الألوان

المستوردوالسجادوالصوربالرسومالمزينةوالستائرالثمين

يستخدموكان.الأعمدةمثلوالمعماريةالفنيةوالوحدات

أيضا.اللوحاتخلفياتفيالطبيعيةالمناظر

فائقةموهبةوأظهرببلجيكا.أنتوربفيدايكفانولد

خاصاستديولهوكان.صغرهمنذالتشكيليالتصويرفى

العمر.منعشرةالسادسةفىوهومنهيتعلمونوتلاميذهبه

أنتوربرساممععملأم062وحتىأم618!شةومن

لإنجلتراقصيرةبزيارةدايكفانقامروبنز.بولبيترالشهير

وحتىأم621مشةمنإيطاليافىوعاشأم062عامفي

منوأطفالهمجنوهنبلاءعنلوحاتهكانت.أم627عام

النهضةبرسامتأثرهالإيطاليةلوحاتهوتعكس.أعمالهأجمل

وعملالدافئةالألواناناحيةمن،تيتيان)الفينيسي(البندقي

المقيد.غيرالفرشاة

طبيعية.مماظرخلفيةعلىكاملاشكلاتظكلدايكفانللوحاتمثال

الزاهية.الملابسوتلوي!الرس!فيدايكلالىمقدرةترراللوحة:هذه

أنتوربإلىدايكفانعادإيطاليا،تركأنوبعد

الملكوظفهحيث.ام632عامفيإنجلتراإلىوذهب

أثناءلوحة035نحودايكفانرسمرلمماما.الأولتشارلز

لوحتهوتظهر.للملكلوحة04نحومنهابإنجلتراجودهو

هذهوتجمعيصطاد.وهوالأولتشارلزالملكأصثمهيرةا

الملكلسلطةالإشارةمعالأرستقراطيينبذخبذكاءاللوحة

أسستالإنجليزيالبلاطعندايكفانولوحاتتشارلز.

وهمارينولدزجوشواوالسيرجينزبرهتوماساتبعهتقليدا

.الميلاديعشرالثامنالقرنفىإنجليزيانرسامان

نوبل،ان!:.ديدريكجوهانزوالز،درفان

(.)حدولجوائز

جهازجرافدو!انموددمولد.،جرا!دوفان

كهربائيةلجسيماتومصدر،عاليةكهربائيةطاقةأضوأجد

بالمولدأيضايعرف.الذرةلتحطيمتستخدمأنيمكن

طاقةلرفعالمولديستخدموعامةالكهربائيالإستاتيكي

01حوالىإلىالأخرىالنوويةوالجسيماتالبروتونات



902هوجوجوز،ديرفان

المووية.الأبحاثفىالميريائيولىيستخدمهالأولجرافدوفانمولد

الأساسيةوالقيمةميقافوك(.01)نفولتإلكتروملايين

معروفة.طاقةلهاالبروتوناتمنأشعةينتجأندهيللجهاز

القوىلدراسةالإشعاعيةالحزمهذهال!لمماءيستخدم

لنووية.ا

هذهمننوعأولجرافدوفان.جروبرتصنع

فوقيمرعازلةمادةمنطويلحزامالمولدلهلأ-ا.المولدات

المصدرويرش.موجبأوسالبكهربائيمصدر

بتجويفةالحزاميمرثم.الحزأمعلىأيوناتأوإلكترونات

رفيعةمعدنيةفرشاةتقومحيث،قبة،ليئةعلىمعدنية

القبة،سطحعلىالأيوناتأوالإلكتروناتبتحريك

تنطلقالقبةأعلىفىعاليةالكهربائيةالشحنةتكونوعندما

المولد.أسفلإلىالقمةمنالمكهربةالذرات

بتعسربيسمحأنهدوجراففانمولدمشاء!من

غازيوضعالتسربهذالمنع.الخزونةالكوبائيةالشحنات

كجما5.0إلىيصلعالضغطتحتهواءأوالفريون

الالة.يطوقضغطوعاءفيالمربمللسنتيمتر

كاتبأم(.059-1)885كالمرل،دورينفان

لعامالسيرةلكتابةبوليتزرجائزةمنح.أمريكيوناقد،صميرة

رجلأم(،)389فرانكلينبنجامينكتابهعنأم939

سويفتأيضادورينفانكتب.الأمريكيوالعالمالدولة

الإنجليزيالكاتبسيرةعنكتابوهوام(،)039

عنكتابوهوام(059)ميكوموجين،سويفتجوناثان

فرانكلين.بنجامير،شقيقة

الكتابعنناقدةمقالاتمجموعةدورينفانكتب

فيالنا!دةالأدبيةمقالاتهمعظموجمعت.الأمريكيين

الكثيرةالعقولأم(بم)239المتجولالناقدكتابى

الأمريكيةالثورةعنكتبعدةكتب!!اام(.)249

فيالذاتيةسيرتهم(،)4391ينايرفيتمردام(،)419

ام(.)369عوالمثلا"نة

منبالقربهوبفيدورينفانكلينتونكارلولد

فانماركالأصغرشقيقهوكان.إلينويبولايةأوربانا

أيضا.مرموقاكاتبادورين

شاعرام(.729-)4918مارك،دورينفان

عنأم049عامبوليتزرجائزةمنح.أمريكيومعلموناقد

ام(.)939أشعارهمجموعة

والمواسمالطبيعةجمالتصفأشعارهمعظمكانت

أخرىأشعارلهكانتكمانيوإنجلاند،فيالمتغيرةالطبيعية

التيالأشعاربعضكانت.الأمريكيةبالأساطيرمتعلقة

أفكارهتعكصالميلاديالعشرينالقرنأربعينياتفيكتبها

ام(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربعنالكئيبة

الهادئةالقصائدديوانفيجمعتالقصائدوهذه

وفيأم(.)639المطوعام-639ا429والجديدة

طبعتالتىالقصائد،اخرالخيرصباحقصيدته

.الموتبحقيقةالهادئقبولهعنعبرام(،)739

فيثوروديفيدهنريمعكناقددورينفانمستقبلبدأ

أيضاوكتبثورو،كتاباتبدراسةوذلكأم619عام

،درايدنجون:مثلآخرينكتابأعمالعنمقالات

الناقدةكتاباتهوأشهرشكسبير.ووليم،هووثورنوناثانيل

السعيدوالناقدام()429الخاصالقارئفىتظهركانت

وسيرتهومسرحياتقصصاأيضاوكتبم(.6191)

م(.91)58الذاتية

منبالقربهوبفيدورينفانألبرتماركولد

بمدينةكولومبياجامعةفيبالتدريسعمل.سالينويأوربانا

الأكبرشقيقهوكانام959إلىأم029مننيويورك

مرموقا.كاتباأيضئادورينفانكلينتونكارل

رسامأم(.482-441)0هوجوجوز،ديرفان

برسماشتهر،الفلمنكيينالرسامينأشهرمنبلجيكي

وكانت.عصرهفىالأشخاصوصورالدينيةالأشكال

جانأمثالمنالفلمنكيينبالرسامينتأثرهتعكسرسوماته

فيويدنديرفانوروجيير،التفاصيلغزارةفيإيكفان

عنتعبرجوزديرفانرسوماتلكن،الحزينةالوجوه

الشخصيةالأوضاعخلالمنعميقةعاطفيةمشاعر

يرسمها.التىالأشكالفييبرزهاالتىوالتعابيروالملامح

الأسروحتىالأرضفلاحىبينتتراوحالاشكالوهذه

الثرية.

الكبيرةالدينيةالرسوماتمنالعديدجوزديرفانرسم

أشومنوواحدة.الحزيخةالمواقفتؤكددأئماكانتالتى



روجيير،ويدنديرفان021

(،متصلةإطاراتثلاثةمنالوحةثلاليطكانتلوحاته

ألتربيس.البورتيماري

عامففيجوز،ديرفانحياةبدايةعنكثيرللايعرف

وحواش.غنتفىأغمانينانقابةفيكأ!متاذقبلام467

كراهببروكسلمنبالقر!ديرادخلأم475عام

الحز!منفتراتالمعقدةشخصيتهوتخللت.مبتدئ

أ!حاته.فيأضعبيريةأالنواحيعلىأثرتربماوالكآبة

أم(.446-1)993روجلير،ويلىنديرفان

الدينية.والمواضيعالشخصياتبرسماهتمبلجيكيرسام

لشحصياتالحزينةالتعابيرلإبرازاهتمالدينيةلوحاتهوفي

الدينيوالتقربأضعمة!اعنالمشاهدأبعدولكنه،أنيقة

علىشمخصياتهيضعأحيائاأنهذلكومثال.مختلفةبطرق

عنيتفادى!صانأطوحاتابعضوفى.الذهبمنخلفية

دائماكادب!اهفص!!أ!ضت!افيالأش!صالدمجقصد

أطوحاتالعضأن!صما.أجةمتواصوراليشكليرتبها

المرسومة.للمادةكإطارتبدومنحوتهأقواسرسمشملت

فىواسمتقر.ببلجيكا،تورنايفيويدنديرفانولد

شمل.للمدينةرساماعينحيثأم043عاممنبروكسل

يودونالذينأيالحرفي!!،الصبيةمنعدداعملهمكان

والألمانيالبلبيأغناعلىأسلوبهأثروقد،الصنعةتعلم

بلاطمنلجانعدةاستقبل.عديدةلسنواتوالفرنسى

اكبرعندي!!ل!صراءلوحاترسعماعنتمخضتبرغنديا

بسلاأضهم.وفخره!وعجرفتهمغومشهماأظهرت

التشكيلى.التصوير:أيضاانظر

أبا(؟أسترا)تأسي!تاريخأستراليا،انظر:ديملرلالد.فان

أستراليا(،عرليا!فيولى)السحاءالمنفيونالسجناءتسمانيابم

أستراليا.فىالمستوطنون

القائدام(.677-)9161جان،ريبيكفان

إفريقيافىالصالحالرجاءرأسفيمستوطنةلأولالهولندي

فيكلمبورجفيريبيكفانانتونيسيزجانولد.الجنولية

كانعندماالهولنديةالشرقيةالهندبشركةالتحقهولندا.

مشةفىإندونيسياإلىوأرلحملعاما،عشرينعمره

رح!وقد.الصينيةوالهندأجابانافيأيضئاعمل.أم046

بالمتاجرةاتهامهبعدهولنداإلىالنهايةفيريبيكفان

الهولنديالأسطولارسا،للوطنالعودةرحلةفي.لحسابه

ريبيكفانوقضىالصالقالرجاءرأستيبل،خليجفي

بأنمقتنعابعدهاأصبح،الشاطئعلىيوماعشرثمانية

والمحملةالعابرةأحمسفنايمونأنيم!شالصالحالرجاءرأس

الطازجة.بالمنتجات

الشرقيةالهندشركةمنحتههولندا،إلىرجوعهبعد

قيدليفحبنفكارهالكابإلىوأرسل،أخرىفرصة

ويبني،خضراواتبستانيزرعأنتعليماتهكانت.التطجيق

وصل.المحليينالسكانمنالأبقارويشتري،حمايةقلعة

بجهدوعملأم،652سنةفيال!ظبإلىريبيكفان

منأمحديداعلىمتغلباالتاليةالعشرالمسواتخلال

.الصعاب

)حاليابتافياإلىريبيكفاننقل،أم662سنةفى

وظيفةقبلأم665سنةوفيإندونيسيا،عاصمةجاكرتا(

الأنديز.مجلسسكرتير

كيميالى!ر!مشادا!اعنصر!كلصر.،ديومظلفاا

،بالبياضمشوبفضيفلزيعنصروهو7.باشمزأ!هيرمز

وجدتوقد.الارضقشرةفىجداقليلةب!صمياتيوحدر

أضيازك.افيمنهضئيلةكميات

الفولاذصناعةفىرئيسيبشكلأغالاديومايستخدم

حديدبسبيكةيعرففيمابالحديديحلطحيث

عندصلابتهويحسنالفولاذالفاناديوميقوي.الفاناديوم

للصدماتمقاومتهيحسنكما،العاليةالحرارةدرجات

فيللصدأالمقاومةالسبيكةهذهوتستخدم.والتآكل

الطائراتوزنبركاتالعجلاتومحاوراكتروسصناعة

السريعةالقطعأدواتمنهوتصنع.والمحركاتوالسيارات

ولكنهالكيميائياتمنكثيراالفاناديوميقاوم.!صذلك

الفلزهذاتجعلالصفاتوهذه.النيوتروناتبمروريسمح

.الذرةمعاملشيألاستخداممناسبا

.كثيرةاستخداماتلهاأيضاأغاناديوماشباتمرر

كلوريدثالثوأكسيدالفاناديومأكسيدخامس

التفاعلاتفيحفازينبمثابةيستخدمانالفاناديوم

والموادالاصطناعيةالموادإنتاجفيويساعدان،الكيميائية

الفاناديومأكسيدخامسويستخدم.الصناعيةالكيميائية

وصناعةالصباى4موادفيالأخرىالفاناديومومركبات

الزجاخ.وتلوين

فيالمهمةالاستشفافيةالعناصرمنالفاناديوميعتبر

معدلارتفاعأنإلىالأبحاثوتشير.الإنسانجسم

المسىالاكتئاببمرضمتعلقالجسمفيأغاناديوما

.الأخرىأ،كمصرابات:ا

الذريوالوزن23للفاناديوما!ذرياأحددوا

ويخصهر.م052في3جم/سم1.6والكثافة5149.0،5

عندويغليم051+098/1حرارةدرجةعند3

عامفيمرةأولجديدكعنصرالفاناديومعر3فم

مانويلأندريسالمكسيكيالفلزاتعالميدعلىأم108
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وأعاد.نقيغيركرومعنصرأنهاعتقدلاحقاولكنهريودل

عامفيسيفسترومنيلزالسويديالكيمياءعالماكتشافه

الجمالمعبودةوهيفاناديساسموأعطاهأم083

اللإسكندينافية.

يوجدولكنهالطبيعةفيمنفرداالفاناديوميوجدولا

فمثلأمعدنا.06منأكثرفيأخرىعناصرمعمتحدا

الكرنوتيتمعدنفيمإليورانيوممشتركاالفاناديوميوجد

موالباترونيتمعدنفىومإلكبريتالإشمعاعى

هوالفاناديوممصادرأهموأحد.الفانادينيتفيالرصاص

فنلندافىيوجدحديدخاموهو.التيتانوميالمجنتيت

)سسابقا(.السوفييتيوالاتحادإفريقياوجنوب

التأليفمننوعالفانتازيالحن.لحنالفافئارب،

التقليدية،الشكلقيودمنمتحررةوتريةألحانهالموسيقى

الموسيقى.مؤلفخيالعلىتعتمد،ذلكمنوبدلا

متحررةبطريقةالنوعهذامنالمومميقىبعضتوضع

أثناءالموسيقيةالقطعةمبتكرالعازفوكأنتبدولدرجة

وأالأورجلالةأساساتؤلفالموسيقىهذهمثلعزفها.

جوهانكان،الميلاديعشرالثامنالقرنفيالبيانو.

النوعهذاسادةإيمانويلفيليبكارلوابنهباخسباستيان

فانتازياقطعةباسميعرفاخر،نوعوهناك.الموسيقىمن

منالعديدشومانروبرتآلف.حالمةقصيرةقطعةوهي

الحنالسوناتةتشبهالأطولالفانتازيا.الفانتازيةالقط!ع

(،والكمانكالبيانولالتينأوكالبيانومفردةلالةموسيقى

شومانمنكلألف.الشكلحيثمنتحرراأكثرولكنها

الفانتازياتمنعدداشوبانوفريدريكشوبرتوفرانز

خلالإنجلترا،في.الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالطويلة

المؤلفونكتب،الميلاديينعشرواسمالغعشرالسادسالقرن

سميتالوتريينالعازفينمنلطاقمقطعاالموسيقيون

.خيالاتأوفانتازيات

فرانسيس.تشارلزجنكنز،:انظر.الفائتاسكوب

.ا!اىؤ()1!قمارلفضاءارحلات:نظرا.ردفيق

م(.8491-1)887جوهانزريكهنلىير،فانلى

بريتوريافىولدإفريقيا.جنوبمنمخترعمهندس

ثمشتيلينبوشفكتوريا،بكليةالعلومدرسإفريقيا.بجنوب

.ام319عامالمتحدةالولاياتإلىومنهاألمانياإلىسافر

عنجزئيامسؤولأفانديركانالمتحدةالولاياتفى

الأطلسيالساحلمنالقارأتعبرإذاعىإرسالآولإعداد

جهازاأعدمنأولوكان.الهادئالمحيطساحلإلى

أولمهندسأيضاوهوبالراديو،الإذأعىالحديثلتجميع

منالقصيرةالراديوموجاتعبرإنسانلصوتإرسال

باريس.إلىنيويورك

التنميةلمؤسسةتقنيامستشاراصارام029عامفي

للجنةمؤسسارئيساوكانإفريقيا.بجنوبالصناعية

لهاتينوكانوالفولاذ.الحديدومؤسسةالكهربائيالإمداد

الشطورلانطلاقةالمباشرالأثرالحكوميتينشبهالمؤسستين

العشرينياتفيإفريقياجنوبشهدتهالذيالصناعي

الحربوخلال.الميلاديالعشرينالقرنمنوالثلاثينيات

العامالمديرفانديركان1(459-ام)939الثانيةالعالمية

الحربية.للإمدادات

القرنمن)حهودالموسوعةانظر:.بولمحىأوهالمحائسان

(.الميلاديينعشرالسابعالقرنإلىعشرالثالت

وأكثركندافىالبريطانيةكولومبيامدنأكبرفكو!ط

)عددالكنديةالمدنكبرىمنأيضاتعتبرازدحاما.الموانئ

منطقةفيالسكانعدد(بمنسمة431!أ47لمسكانها

لسكانالكلىالعددنصفحواليالحضريةفانكوفر

للتجارةرئيسيامركزافانكوفرتعتبر.البريطانيةكولومبيا

.والمواصلاتوالصشاعةوالتعليم

علىالبريطانيةكولومبياغربيجنوبفيفانكوفرتقع

كندابينالفاصلةالحدودشمالىكم04نحوبعد

بورارد،مدخلعلىيقعطبيعيكميناءالمقحدةوالولايات

نأللسفنويمكن.خاصةأهميةللمديخةيجعلالذيالأمر

وتعتبرتتجمد.لامياههلأنالعامطوالالميناءتستخدم

.الهادئالمحيطإلىكندامدخلفانكوفر

علىمدلهاوكبرىوازدحاماحركةكنداموانئأكنرفانكوفر

ترتفع.البريطانيةكولومبيافيمهماصناعيامركزاتعدوهي،الإطلاق

أسقىشيدتوقدالميناء.منبالقربالشاهقةالسحابناطحات

.الصورةوسط،أشرعةشكلفيالمؤتمراتمركز
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فان!ضصرحالياهوالذيالموقعفيدائماستيطانأولبدأ

.أم86ءعامفيبنيتاختي)المنشرة(المنجرةمنبالقرب

سرعةفيأثرهالغنيةالأخشابمصادرلوجودكان

الس!صكاختارتأم884عاموفي.بالمدينةالاستقرار

أطرفالي!صدالموقعهذاأحصديةاالبامميفيكيةالحديدية

عبرالأولىأ-صديةاالحديديةالس!!كلخطوطالأخيرالغربي

.القارة

الجنوبىأصساح!!اص2كما11ءمساحةفانكوفرتغص

صتتملالقربحيثمتميزوضهتوللمدينةبورارد.لمدخ!!

بهاالمحيطهةالجبالساعدت.والمحيصاالساحليةالجبال

طقمرلهاي!صنأنفيالمحيصأمنالاتيةأسدافئةاوالرياح

ا!.أسثممااأقصىفيتقعأنهامنبالرغمامعتدلأطيف!

م17وينايرفي2!مفان!سوفرفيالحرارةدرجاتومتوسط

يوليو.في

،الكبرىنكوفرقالحضريةفان!صصرمنطقةوتسمى

شىالحضريةالمناطة!سرىثالتةوهي2،كم2)786وتحتل

أصس!صان.اأعددأضسبةباوتورونتومونتريالبعدكندا

حصندا.أجدمواصن!صشرفاس!!الىم!%007لسكانا

أكبريش!طودنيبريصاإأص!!منالمنحدرونوالسكان

تشمل،الأحرىاال!جرىالسكانيةوالمجموعات.مجموعة

والآسيويين.والإيطالي!تالألمانواالصينيينأمحدداحسب

أواخرفيفان!صفرلمنطقةجاءواصيني!تمستوطن!توأول

الس!صكحطوطبناءفيللعم!!الميلاديالتاسئكلشرالقرن

الباسيفي!صة.الكنديةالحديدية

معروفامركزاتحونأنفيالمعتدلطقسهاساعد

منالشبابمنكبيرةأعدادجذبفيوأيضاللمتقاعدين

يفتقدودكانوامعظمهمول!ش.الأخرىكنداأجزاء

يزيدونكانوالذلكعملا.يجدونولاالعمليةالمهارات

سبرىمشكلةأعقراويش!!أصلا.المرتفعةالبطالةنسبة

مبانفييسكنونالفقراءهؤلاءومعظمفانكوفر.فيأخرى

الشرقي.الطرفمنأجزاءوفيالمدينةوسطشرقيمتهدمة

يةالكندنئلموااكثرأمنن!صفرفاءمينا.الافضصاد

متريطنمليون06نحووتفريغلثمحنيتمحيث،حركة

البضائعلتوزيعرئيسيامركزاويستخدم.!شوياالبضائعمن

للتجارةأيضامهماومركزاوأسيا،كندابينالمشحونة

في!عفينةء.منأكثروتعمل.أصثعماليةاالساحلية

نكوفر.فا

فيوالتجزئةالجملةلتجارتيمركزأكبرفان!صفرتعتبر

واتصضفيعامل000001حوايىويعم!!كندا.غربي

الرئيسيةالم!صاتببهاوتوجد.التجاريةالشركاتفىال!صرى

وتعتبر.البريطانيةكولومبيافيالعاملةالشركاتلمعظم

للعمالة.والستوعبةالمتطورةالأنشطةأكثرمنالسياحة

والمنتجاتالأخشابوصناعةالأغذيةصناعةتعد

الأسماكصناعةأنكما.الصناعاتأكبرمنالخشبية

الأغذية.صناعةفيالنشاطاتأهممنأطحوماوتعليب

الكبرىفانكوفرمنبالقربالممتدةالخضراءالغاباتوتمد

.الأبلكاشوخشبالورقلصناعةالخامبالموادالمناجر

علىجزيرةأكبرنكونرفاجزيرة.صيرةلمحافور،

منمهموجزءأمريكا،بشمالىأ!ادئاالمحيطساحل

جزيرةتمتد.البريطانيةكولومبيافيأحضديةاالمقاطعة

لكنداالغربيالجنوبيالساحلطولعلىكم4د9لمحرفان!ص

2.كم31و284مساحتهاوتبلغأك!ا03إلى46بعرض

لكولومبياعاصمة،الجزيرةمدنأكبرف!ضوريا،وتعتبر

وبورتنانايموالأخرىالرئيسيةالمدنومن.البريطانية

.713894الجزيرةفيالكليالسكانعدديبلزر.ألبيرنى

لكولومبياالرئيسيالجزءعنفان!صفرحزيرةيفص!

جونستونومضيق،شارلوتكوينمضيوتالبريطانية

جنوبىفوكاديخوانمضيقويقعجورجيا.ومضيق

التياراتهوالجزيرةطقساعتدالفيأسمببوا.الجزيرة

لكنهفكتورياحولالجنوبيالجزءفيالشتاءيخف.اليابانية

والغربية.الشماليةالمرتفعاتفيبحدةيشتد

منحدراتوالشوكرانوالأرزالتنوبأشجارتغطي

منالأشجارقطعصناعةوتعتبرفانكوفر.جزيرةفيالجبال

وآلاتكبيرةمناجرعدةوهناك.الرئيسيةأصناعاتا

فيالمزارعوتوجد.الخشبورقائقالورقعجائنللإنتا!

اللبيةالأشجارالشرقيالجنوبيالساحلوينتى،الأودية

.السياحمنكثيراالألعمماكمصائدوتحدب.والأبصال

بيريزخوانالأسبانيالمكتشفكانأم774عامفى

كانأم778عاموفيفان!صفر.جزيرةيشاهدأورولىلأو

.الجزيرةإلىيصلأوروبيأولكوكجيمسالبريطانيالبحار

الاكتشافي،كوكفريقأعضاءأحدفانكوفر،جورجوكان

حولهاوأبحرأم297عامفيفانكوفرجزيرةإلىعادقد

.جورجفانكوفر،.انظر:باسمهالجزيرةوسميت

لةرحا.(م8971-8571)جورج،نكوفرفا

كولومبيافيفان!ضفرجزيرةباسمهسميت.بريطاني

البريطانية،كولومبيافيأخرىومدنب!ضدا،البريطانية

المتحدةبالولاياتواشنطنولايةفيأيضاأخرىومدن

االلأمري!صية.ا

ودخلبإنجلترانورفوكفيلنب!صجزشانكوفرولد

.عمرهمنعشرةالثالثةفيوهومحترفكبحارالبحرية

للكابقاكتشافرحلتيآخرفيالأولىتجاربهكانت
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دورويعد.سنواتخمسلمدةالرئيسالإقليميوالمجلس،كوكانظر:.كوكجميس

تشريفئا.دوراالرئيسضابطوعمل.جيمس

فانواتوسكانمن%09منأكثر.السكان!سرحلةآخرفيبحرياصف

والبولينيزيونوالأوروبيونالاسيويونويشكل.ميلانيزيون:كاطص33.ا!ف

ريفية.قرىفيالسكانأرباعثلاثةويعيع!.السكانباقى3--كا!!بنوتكاحادثهدد

والخيزران،الخشبمنالقريةفىالمنازلمنالعديدتصنع-!!طمنمقربةعلىساوند،

)فىوسانتوفيلابورتوتعتبر.النخيلوأوراق+لجزيرةالغربيالساحل

الجزر.فيالوحيدينالحضريينالمجتمعينإسبريتوسانتو(!بينحرببنشوءفانكوفر،

بيسلامالغةوتعتبرلغة001منأكثرالسكانلمجحدثفانكوفرجورجوصدرتوأسبانيا.بريطانيا

الهجينالإنجليزيةمننموذجوهيانتشارا،اللغاتأكثرإلىبالذهابلفانكوفرأوامر

انظر:.ميلانيزيةوقوأعدإنجليزيةكلماتبينتجمعرأسطريقعنام197عامأبريلفيوأبحر.المنطقةتلك

مدرسة003منيقربمافانواتوفي.الهجينالإنجليزيةخطمتبعاونيوزيلنداأممتراليالمازاءالصالحالرجاء

من%85وحوالي.الثانويةالمدارسمنوعددابتدائيةأثناءالساحليةللمناطققيمةخرائطورسم.كوكممير

.وثنيونالبقيةوأغلبنصارىالسكانفيشارك.ام297عامفيالأمريكيةالقارةوصل.رحلته

في7الرقمشكلفانواتوجزرتأخذ.والمناخالسطحأبحرثمومنساوند،بنوتكاالمتعلقةالشكليةالأموربعض

.الجنوبإلىالشمالمنكم008حواليتمتدسلسلةهيئةليصبحفانكوفرجزيرةوحولفوكا،ديخوأنمضيقعبر

ومناطقضيقةساحليةسهولمنتتكونمعظمهافيالجزرساحلبمسحوقامجورجيا.مضيقيشاهدأبيضرجلأول

براكينعلىتحتويالجبالهذهمعظم.الداخلفيجبليةإلىوعاد.مرةأولفرانسيسكوسانشماليالهادئالمحيط

نشطة.كتابهطبع.أم97ءعامفيهورنكيبطريقعنإلخرا

ا!ارةودرجاتوممطر،حارمناخهاالشماليةالجزيرةالعالموحولالهادئالمحيطشماليإلىالاكتشا!رحلة

السنويالأمطارومتوسطم527تبلغالسنةمدارعلىعامفىأم597-أ097عامبينماالفترةفى

.ام897

س3!الفلببتفالواتو

%نيتوفليح!"أا!فانووإبوسكبطلاعرصحدوددوليهروغربىجنوبفيجزرمجموعةمنمكونبلدفالواتو

ع-ء!--،!،"!نر!!7!!.لاوطمبةعاصمة!بإجماليجزيرة08منفانواتووتتكون.الهادئالمحيط -ء؟اسمتراليا؟نمشيخورو!!مطار9وفقاالجزروأكبر،2كم002،21قدرهاأرضمعساحة

ءسء--ص/-9نيوقللنذ!/!اللحرسطعمستوىلمحوقاتفا3إيرومانجو،،يفيتإللاكيولا،ماسانتو،إممبريتو!طللحجم

.1)00073حواليفانواتوفيالسكانعددويبلغتانا.

افىولمةالحدودفيمرجعاليس!الخريطةهذسكانها)عددفيلابورتهيفانواتوعاصمة.نسمة

\"ألاس!-"فا3لهـس*!!سس!با"لالأ!كأقي!تجمعأكبروهيإيفيتوتم!ينعسمة(.000.51

ماريا/سانتالاإجريوه!لا!صربريرة؟)نحن،.يومى،يومي،يومي:هوالوطنيالنشيد.حضري

:س.7!/!-!*-.نحن(نحن،

-+7-اسسر!يوشاننو-،أسانتونج!صصامايووأ؟هجزيره؟

19ء187ء!صاؤي!جريرةبينتكوست!جزيرةإنجلتراحكمت،ام089سنةإلىم6091سنهمن

م"!3!أمبريم-ص"!جزبرةتسمىكانتالتيالجزرتلكفرنسامعبالاشتراك

مالاكيولا؟جزيره(لم3!،

!م!أ!إلي+!!نج!رة؟ا*ضكأءإأأمستقلةالجزرتلكأصبحتأم089سنةوفىنيوهبريدز،

كاثائواتو!03فانواتو.اسمتحت

رضإبعبتغ!بوشيتكونبرلمانذاتجمهوريةفانواتوجزر.الحكمنظام

ىىار!بونخنارفينبر3ويقوم،سنواتأربعلمدةالشعبينتخبهمعضوأ64من

إلرومانجوجزيرة!ع!

صافيوا/حزيرةحزبرئيسهووزراءرئيسويوجد،القوانينبوضع

فيو*)فون!ت!ا(نيا?-!-ء!---+سس!ءء7توتانا-حزيرجز!3؟!فوتوناهحزيرةوو-عيمجلسبمساعدةالحكومةشؤونويدير.البرلمانفىالأغلبية

قي-4.".002003عاومجلسالإقليميةوالمجالسالقرىمجالعروتقومالوزراء.

0001002003004005006البرلمانرؤساءوينتخب.المحليةالحكومةبمهامالجزر
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---ع-*!ث!.!?-ء،*إهـ

7!--لا-!!!--!--خحشئمى-لإ-تم

ء!-كا-!-!---س---ير"-آ3-!-!لأبملا

أ!ادئ.االمحيطعرلىحو!فىواقعةحزيرة08م!تتكونفانواتو

حا!اتو.!ىالرمليةالشواطئلأحدأعلاهالصورة

الجنوبيةالحزرفيالحرارةدرجاتتتراوخ.سم503حوالي

إلىلصلأصسنويارالأمصاأاومعدلم531وم951بين

سم.023

الزراعة.علىأساسافانواتواقتصاديعتمدالاقتصاد.

تقومإذتقريباطعاممنماتحتاجهكلالريفيةالألعرة".-

وصيدأ!دواجناوتربيةوالخضراواتالفواكهبزراعةسرا

الهندجوزالبالكوبرابإنتاجتقومالأسربعض.الأسماك

للاقتصاد.كبيرةأهميةلهاوالسياحة.البيعبغرض(المجفف

الصغيرةأصمفناهيالجزربينالمواصلاتولممائلأهم

ولاالجيدةالطرقمنالقليلفانواتووتمتلكوالطائرات

بطباعةالحكومةتقوم.الحديديةللسككخطوطأيتوجد

إذاعية.محطةوإدارةإخباريةجريدة

المعروفةالمنطقةفيالميلانيزيونعاش!.تاريخيةنبذة

عاموفي.الأقلعلىسنةآلافثلاثةلمدةبفانواتوألان

مكتشفوهو-كويروزديفيرنانديزليدروكانأم606

عينهتقعأوروبيأول-بيرومنحملةرأسعلىأممباني

جيمسالإنجليزيالمست!صشف!رسموقدالجزر.هذهعلى

الجزرهذهوسمى،ام774عامفيللمنطقةخريطةكوك

الأسكتلندية.هبريدزجزراسمعلىوذلكنيوهبريدزجزر

والفرنسيونالإنجليزوالمستوطنونوالمنصرونالتجاربدأ

وفرنسابريطانياقامت.أم082العامخلالالجزربزيارة

فيلمعمئالمنطهقةمشتركةبحريةاستكشاففرقبإرلعمال

فرنسيةبريطانيةحكومةإحلالتمحيثأم609عام

البحرية.الفرقمكانمشتركة

العاميةالحربالأمري!جةاالمتحدةأ!لاياتادخولبعد

قاعدةهبريدزنيوجزرأصبحتأم،!41عامفيالثانية

الجزيرةفيبالاستقلالالمطالبةحركةبدأت.مهمةحربية

يوليو03في.الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتفي

المستقلة.فانواتوبامةتعرفالجزرهذهأصبحتأم089

بالرعدمصحوبشمديدإعصارأصابأم879عاموفي

الأضرار.وبعضوفياتحدوثإلىأدىممافانواتووالمطر

يحميهكطاءداخليوضعبهيستضاءمشعلالفالوس

وأكهربائيةبطارياتمنالضوءيستمدوالمطر.الهواءمن

بعضحملويمكن.الكيروسينأوأجنزيناأوسيتيل!!الأغاز

فيالفانوسويستعمللاخر.مكانمنالفوانيسأنواع

فيتحذيركإشاراتالقطاراتفييستخدمحسما،السفن

أيضايستعملكما،الحديديةالسكةحطوطتقاطعمناطق

انزينة.لأغراض

مفكرم(.1691-291)5عمرفرانز،لمحانون

الاستقلالعلىللحصولالجزائركفاحششاركسياسي

منبالقربالواقعةالمارتنيكجزيرةفيأسدرفرنسا.من

البشريمماوالطبالنفسىالعلاجطبفانوندرسمدعشقر.

فرنسا.فى

عامبالجزائربليدةفيمستشفىفيبعد!يما

الجزائرية.الاستقلالحركةإلىفانونانضمت!،أم!ء6

الزمن.منفترةغانافيكدبلإماسيالحركةومثل

بيف!اءأقنعةسوداء،بشرةفانونكتبأول

يواجههاالتىللمشاكلنفسيةدراسةوهوام(،)529

الجزائريةلاثورةنصركتابهفي.العنصريةبحسببأحسودا

دراسات:عنوانتحتالإنجليزيةباللغةالمنشورأم()659

فىالجزائرييننضالفانونيصفالملندثر،الاستعمارفي

فىتغيراتعنهانتجاجتماعيةكثورة،الاستقلالسبيل

الأرضمعذبوكتابهأما.كذلكوطنيةوكحركة،ألمجتمع

يرىالكتابهذافى.شصتهأطلقالذيفهوأم(169)

عنالاستقلالعلىالحصولالجزائري!!باستطاعةأنفانون

.وحدهالثوريالعنفطريق

وتأق!.ألمحسلقةالأركيدنجماشاتمنلمجم!وعةالمافافي

الشوكولاتةنكهةإعطاءفيالمستخدمةالفانيلاخلاصة

.النباتهذامنوالحلوىوالفطائركريموالآيس

مئاتمنذالمكسيكفيتزرعالفانيلانباتاتظلت

مداريةمناطقإلىالفانيلامنالنوعهذانقلوقد.السنين

الجزءومدغشقروإندونيسياالقمرجزروتنتج.أخرى

فيتنموأخرىأنواعوهناك.العالميالإنتاجمنالأكبر

أ!ادئ.االمحيطجمو!فىتاهيتى

عنتستطيعصغيرةجذيراتذاتالفانيلاونبتة

نحوالمزروعةالشجرةوتعيحقبالأشجار.الالتصاقطريقها

.سنواتثلاثبعدثمارهاأولىوتعطيسنوات01
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نماتاتتتمر.لالمكسيكمزرعةفي،أعلاهالفانيلازهرةيلقحعامل

معالجتها،تتمتمومن،مخصرةصفراءوهىجمعهايتمقروناالفاليلا

.أدناهموضحهوكما

13بينماطولهأسطوانيقرنشمكلفيثمرةالنبتةوتنتج

عددعلىيحتويأسودزشيلبذاتالثمرةوهذه.سمأوه

يكونعندماالأغلفةوتجمعاسموداء.الصغيرةالبذورمن

وأالمعالجةعمليةتاتيذلكبعدمصفرا.أخضرلونها

لونوذاتغنيةوتحعلهاالبذورتقلصالعمليةوهذه،التجفيف

نعرفها.كماورائحتهالفانيلانكهةيعطيممابني،

حيث،ومكلفةمعقدةبعمليةالفانيلاخلاصةتحضر

وقدوالماءبالكحولتغمرثمصغيرةقطعإلىالبذورتقطع

ارتفاعبسبباصطناعيةفانيلانكهةالأغذيةعلماءطور

الطبيعية.الفانيلاتكلفة

.سلطانبنفاهم،القاسمىأنظر:.الثاسميفاهم

والزراعة.الأغذيةمنظمةانظر:الفاو.

اوساصمنجماكان.فاوستاسأيضايسمىقوست

الأساطيرفيمهمةضعخصيةبعدفيماأصبحألمانيا،

منأنهإلافاوستتاريخعنالقليلإلايعرفلا.والأدب

.ام54و.0481عاميبينعاشقديكونأنالمحتمل

يمارسمخادعاشخصاالوقتذلكفيالألماناعتبره

مذهبمؤسسلوثرمارتنالراهبوكان.الإجرام

تمسهكانتفاوستأنيعتقد،النصرانيةفيالبروتستانتية

شيطانية.قوى

دقيقةغيرأسطوريةسيرةظهرتأم،587عامفي

استعار.فاوستأوكتابفاوستجوهانتاريختسمى

السحرةعنالمثيرةالأساطيرمنالكثيرالمجهولالمؤلففيه

للشيطانروحهفاوستيبيع،فاوستكتابفى.الاخرين

لفاوستالشيطانفيهايحققعاما42لقاءمفستوفوليس

أرجاءيطوفالسنواتهذهفىفاوستكان.رغباتهكل

جهنم،إلىيذهبالنهايةوفيالسحر،يمارسأوروبا

الكتابترجم.بهحلتالتياللعنةبسببالرعبوتحملكه

فىمراتثلاثكتابتهوأعيدتاللغاتمنالعديدإلى

التالية.21ءادالسنوات

تاريخكانتفاوستلكتابأدبيةمعالجةوأول

شعرية)تراجيديا(مأساةوهي،المأساويفاوستدكتور

عامنحومارلوكريستوفرالإنجليزيالمسرحيالكاتبألفها

نأإلىششوقعالمافاوستنجدالمسرحيةفى.ام88ء

نأالنهايةفيويحاول.البشريةالخبرةعنشيءكليعرف

يستطجع.لاولكنه،يتوب

كثيرظهركما،فاوستعنالمسرحياتمنكثيرظهر

السالغالقرنينخلالأيضاعنهالعرائمي!مسرحفيالعروضمن

هذهتأثرت.الألمانيةباللغةالميلاديينعشروالثامنعشر

الجمالمنعاريةكانتأنهاإلامارلو،بمسرحيةالأعمال

الأدبية.القيممنخاليةالمبنىهزيلةكانتكما،الفني

أفضلجوتهالألمانيللكاتبالشعريةالدراماكانت

فيفاوستجوتهكتب.!اوستلقصةأدبيةصياغة

تماما.القصةمبدلاام(832و8018عامى)نشراجزءين

الإله.بوساطةفاوستإنقاذيتمجوتهصياغةففى

كلهاتأثرتفاوستلقصةلاحقةصياغاتوهناك

الصياغاتكلفىفاوستأنباستثناءجوتهبتفسير

دوروثيوتعتبر.للجحيميذهبجوتهلصياغةاللاحقة

منفاليريوبولألمانيا،منمانوتوماسإنجلترا،منسييرز

فيفاوستأسطورةمنعدلواالذينالكتاببينمنفرنسا

.الميلاديالعشرينالقرنخلالأعمالهم

معجميينأصبحالأخوين()اللقبالعائلةاسمودظ

تونبردج،بلدةفيالأخوانولد.وكاتبين(معاجم)مؤلفي

.إنجلترافيكنتبمقاطعة

تعاونام(،189-0871)فاولرجورجفرانسيس

لقواعددليلوهو،النموذجيةالإنجليزيةتأليففيأخي!م!ح

عاموفي.ام609عامصدرال!نجليزيةاللغةواستخدام

مختصروهوانحتصر،أكسفوردقاموسأصدرأم119

.الإنجليزيأكسفوردلقاموس
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اشتهرأم(339-)1858فاولرواطسونهنوي

المعاصرةالإنجليزيةاللغةاستخداممعجمالمسمىبقاموسه

علمياعملاالدليلهذاويعد.أم269عامصدرالذي

سريعا.نجاحالهحققكما،الوقتنفسفيوممتعابارعا،

أخيهمعبالتعاونالعملهذالإنجازالخطةهنريوضعلقد

نق!!فعلا.أحضابةباالبدايةقبلماتأخاهأنإلافرانسيعم!.

هنريا.أم659عامالكتابجاورزإيرنستالسير

إنجلترا،فيووريحشاير،بمقاطعةرجبى،مدرسعةفيفاولر

،سدبيرتلمدرسةمديراوعم!!.أكسفوردجامعةوفى

.اأ998إلىاا882عاممنإنجلترافيكمبريا،بمقاطعة

.الإنجليزيأ!نالاجزرفىبغيرنزيالأخوانعالقذلكبعد

فايد.أحمدان!:.أحمدلمحايد،

-1191أهـ،504-)0133فايزأحملىفايز

منبالقربولدمشهور.باكستاليشاعرام(.849

فىالح!صميةالكليةفىتخرج.البنجابفيمسيال!صت

الإنجليزيةاللغتينصىعلميةدرجاتعلىوحصللاهور.

أمحامةاأحلاقاتاأأضحهتا،أم429عامفي.والعربية

أجذمبسواتخمسبعداستقالثما،الهنديالجيشفي

متنوعة:أعمالصىالدمج،الحينذلكومسذلاهور.إلى

عماليا،ونقابياسياسيا،وداعيةوشماعرا،صحفيا،كاتئا

ومذيعا.أفلامومنتج

الصحفمنالعديدتحريرفيفايزأحمدفايزاشترك

نأبعد.الإنجليزيةواللغةالأورديةلاللغةالصادرةوالمجلات

،أم479عامدولةم!صنةالهندعنباكستانانفصلت

أصئرمزاماوسرعان،كتاباتهبسببمراتعدةسجن

التحديوهذا.المستبدةالظالمةالحكوماتضدللاحتجاج

الأوسط.الشرقفىأضفىامنطويلةفتراتإلىبهأدى

عدةكذلكومنح.لغاتعدةإلىفايزأشعارترجمت

ما629عامفيللسلاملينينجائزةبينهامنأدبيةجوائز

.أم839عامفيال!دبيةاللوتسوجائزة

سياسيام(.ا-.89)229صايععبلىثاير

التحريرمنظهمةفيعضواكانفلسطيني-سوري

والصراعأحربياالفكرفيمهمةمؤلفاتله،الفلسطينية

الإسرائيلى.العربي

إلىانتقل.القساوسةلأحدالسوريةخرباقريةفىولد

الجامعةوفي،الأسكتلنديةالكليةفيودرسفلسطهين،

عامأجكالوريوساشهادةنالحيث،بيروتفيالأمريكية

الأمري!جةالجامعةفيللفلسفةأ!متاذاعين.أم419

منالدكتوراهشهادةنالكماأم(بم479-)4591

.أم059عامالفلسفةفيتاونجورججامعة

وتسلمالسوريالقومىالحزبإلىصايغشايزانضم

للمؤتمررئيساوانتخبأم(،479-1)143قيادته

كلفيزائراأمشاذاعمل.بيروتفيالعربىالفلسطينى

-0691)المتحدةالولاياتفيبيلستانفوردجامعةمن

)6291المتحدةالمملكةفيأكسفوردجامعةرأم(،629

-1)649بيروتفيالأمريكيةوالجامعةأم(،164-

التحريرلمنظمةالتنفيذيةللجنةعضوا:عينأم(،679

الأبحاثمركزأمس!م(.6691أ-69)5أغلسمينيةأا

.أم()659عامأطصظمةأخابعأ

حتىالفلسطينيالوطنيالمجلسفىعضؤافايزظقدر

الأمفيوالكويتاليمنلدولةمستشاراشعم!،وفاته

.المتحدة

نداءام(،)429القوميالبعث:أعمالهأبرزومن

المتحدةالأمفيإسرائيلسجلام(،)579الأعماق

العربى-النزاعأم(بم)589العربيةالوحدةأم(،)6ء9

فلسطينفيالصهيونيالاستيطان؟الإسرائيلى

أم(.)679الصهيونيةالدبلوماسيةأم(؟)659

عالم.م(4191-4831)أوجوست،فايسمان

والتطور.الوراثةعنلن!ياته-أساسا-غرفألمانىأحياء

الورأثةعواملسمىكما-الجرثوميالبلازماستقلالأكد

وراثةإمكانيةوأنكر،الجسمبقيةعن-الجنسيةالخلايافي

فيالجرثوميالبلازملوجودوتنبأ،المكتسبةالصفات

القرنبواكيرفيصحتهاثبتتنبوءةوهي،الصيمبغيات

الانتخاببنظريةفايسمانتمسك.الميلاديالعشرين

العالملمماندواالذينالألمانأواثلمنواحداوكان،الطبيعي

داروين.تشارلزالبريطاني

النظريةللدرالمماتالأخيرة!شواتهفي،جهودهكرس

وظهركثيرا.أضطورواالوراثةعنوكتب،رئيسيةلصورة

ولد.أم298عامفي،الجرثوميالبلازم،اضئيسيعمله

بالمانيا.مينأم!ران!!ورتفيشايسمان

الشسرقيالشاطئعلىفايفإتليميقع.إقليملمحايص،

يحتوي.وفورثتاينهريمصبلينالوسطىلأس!صتلندا

الفحمحقولأهموعلىخصبةزراعيةأراضعلى

عدديبلغ.مهمةصناعيةمدنوعلىأسكتلنداشيالحجري

فيأندروزسانتجامعةوتعد933.لأ284الإقليمسكان

.ام214عامأنشئتأس!صلنديةجامعةأقدمفايف!إقليبم

نظامهيكلةأعيدتعندماأم691عامفايفإقليمانشئ

جلينروثسواتخذتأسكتلنداشيالمحليةالحكوميةالإدارة

لهامقاطعةذلكقبلفايفإقليموكان.للإقليمإداريةعاصمة

سكانقاومولقد.كإقليمحاليابهالمجمتعالتيالحدودنفس
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.نرثمص!عندالواقعةالجميلةكريلقرية،المجتمعاتهذهأحد.الأسماكصيدفيتعملالتيالمجتمعاتسبالكتيريحفلفايفإقليم

الواقعةالأقاليمبينفايفتقسيمخططشديدبعزمفايف

استقلالعلىوحافظواونجحواجنوبا.الوأقعةوتلكشمالأ

مستقل.محلىحكومينظاملهاكوحدةفايف

هي:إدأريةوحداتثلاثإلىفايفإقليمقسم

الإقليم،منالغربيالجنوبىالجزءوتحتلدنفيرملن

ال!داريةوالوحدة،الإقليمقلبتحتلالتيوكيركالدي

الإقليم.منالشماليالنصفوتشملفايفشرقيلشمال

بحرالشرقمنيحاذيهاجزيرةشبهفايفوإقليم

ومنالبحريفيرثخليجالشمالمنويحدها،الشمال

الإقليميحاذيفهوالغربمنأما.فورثخليجالجنوب

فايفإقليمفىامتدادأقصىويبلغتايسايد.وإقليمالأوسط

.للغربالشرقمنكم72وللجنوبالشمالمنكم32

تاريخيةنبذة

وذلك،فايفبمملكةالأحيانغالبفىالإقليميسمى

إقليماكانتالمنطقةإنتقولأسطورةفيماوردحسب

البقط.حكمتحتمستقلا

أسكتلنداتاريخفيمهمادورايؤديفايفإقليموأخذ

الملكنقلفقد.الميلاديعشرالحاديالقرنمنابتداء

مماتقريبا،أم060عامدنفيرملنإلىبلاطهالثالثمالكوم

ورجالالملوكزاروقدوديرها.المدينةازدهارإلىأدى

دفنوقد.الوسطىالعصورخلالباستمرارالمدينةالبلاط

العصوروخلالدنفيرملن.ديرفيبروسروبرتجثمان

الجنوبيةفا!موانئفىالتجاريةا!كةنشطتاوممطى

الصوفبتصديرتقومفكانت،ملحوظبشكلالصغيرة

كانتكما.المعدنيةوالسلعالحجريوالفحموالأسماك

وقد.والتوابلالنسيج-استوردتماضمن-تستورد

،أم061عامأندروزسانتفيكاتدرائيةشميدت

أسكتلندا.فيكنسيمركزأهموأصبحت

الثورةبدءمع،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلوفي

فقد،أخرىمرةاقتصادياينموفايفإقليمأخذ،الصناعية

أدىكما،مزارعهإنتاجالجديدةالأساليبحسنت

إنتاجإلىالماءمنطاقتهاتستمدالتىالالاتاستخدام

الفحممناجمانتشرتثم،الكتانمنكبيرةكميات

إلىالناسمنكثيروفودذلكوتبعسريعا،انتشاراالحجري

.السكانعددفيكبيرأازدياداسببمما،المنطقة

تايفيالحديديةالسكةجسرسقطام،987عاموفي

هذاأطلالمشاهدةويمكن.القطاراتأحدعليهمرعندما

منجزءاقتيدوقد.منهبدلأشيدالذيالجسربجانبالجسر

إلىالأولىالعالميةالحربنهايةفيالمستسلمالألمانيالأسطول

إحدىشنتفقدالثانيةالعالميةالحربفيأما.روزيث

.فورثجسرفوقأم939سبتمبرفيالجويةالغارات

عالمية،شهرةحققاأسكتلنديانالإقليمفىولدوقد

فيولدكبير،كلاسيكياقتصاديأول،سميثآدمأولهما

وفيما،المنطقفىأستاذاوأصبحام723عامكيركالدي

جلاسجو.جامعةفيالأخلاقيةالفلسفةفيأستاذابعد

الذيالفولاذصناعةرائد،كارنيجيأندرووالثانى

الكتانناسجوالدهكوخفيولدورائها،منالملياراتحقق

.أمء83عامدنفيرملنفى
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بإنجلترا!شافوردشايرمقاطعةفىمنطقةظو!قلص

منهاستقىالذيالمسرحتشك!!،الخمسالبلداتوتعني

وهذه.رواياتهمنكثيرأحداتبنيتآرنولدالروائي

-أوذ-وستوك،وأ!نجتون،وهانلي،بيرسلمهيالبلدات

باسماتشتهرمنطقةفيكلهاوتقع.وتنستول،ترنت

علىبنيتأطلرتبوتريز.:انف!إالفخار.مصانعأيالبوتريز

بيرسلى،:أجةأضااالأسماءالتوافيعلىكتبهفيالبلداتهذه

هدهوادمحت.وتيرنهل،ونايبولونجشو،وهامبردج،

مأ019عامفيفنتونبلدةإليهاأضيفتثممعا،البلدات

مدينةباس!اتعرفبعدفيماوصارت،المقاطعةقصبةلتصير

ترنت.-أون-ستوك

نجاراكاد.م(4581-671)8دئكان،لمحايص

أسفيدرالىاالأسلول!نشر.مشهوراأمريكياأثاثومصمم

ال!صلاسيحيةأسلوبمناستوحاهوقد.الأمريكيللأثاث

.الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصففيالجديدة

النماذخكتبعلىتصميماتهفيفايفاعتمد

تومالبروضعهاالتيتلكخاصة،عصرهفيالإنجليزية

مشهورافايروأصب!!.هوبوتوماس،شيرتون

بتصنيعوقام.ألاخرىالجلوسوقطئأثاث،بكرالمسيه

يوللكرا!.درجياتش!ولعلىظهورذاتكراسي

الظهر.مركزشكلتالخشبمنقطعةوهيسناد

وأالقيثارةشك!علىكانللسنادالمثاليوالنموذج

الصندوقية.القيثارة

بأشكتلندا.إنفرنيسقربفانيشلوفيفايفوأسد

،أم297عامبحلول.أم782عامأمريكاإلىهاجر

منواحداأجصبحلاحقاتطور،نيويوركفيمحلاأسه!

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالاثاثمصانعأكبر

يلبسشحصانيمارسهاالفايفسلعبة.لعيةالفالعى،

لترتدالمطاطمنكرةضربعلىيتناوبانقفازامنهماكل

الحائطالكرةتلمسأنينبعي.لذلكمخصصجدارباتجاه

سعاحةإلىترتدتمالجدار،علىمرسوممحددخطفوق

الجدارإلىالكرةيردأنلاعبكلعلىوينبغى.الملعب

.مباشرةالأولالارتدادبعدأوالهواءفيوهيبضربها،

وذلكالفايفس،للعبةميدانايعملأنفردلأيويمكن

وعملجدار،فيملم762نحوإلىيرتفعخطبرسم

طولهرأمتارخمسةنحوعرضهيبلغالذيللميدانحدود

تمارسهاأطعبةاهذهم!تعقيدااكثرأنواخوهناكأمتار.تسعة

ورجبي،،إسونمدرسةمثلالمستقلةالإنجليزيةالمدارس

وونشستر.

اليد.كرة:أيضاانظر

وقد،والقرصنةالبحربركوباشتهرواتومالفالكئج

الوسطى،القرونفيأوروباشمالىعلىوسيطرواظهروا

أمريكاإلىووصلوا،الأطلسيالمحيطفىحالواأنهمكما

فيبالتحديدوعاشوا،كولمبوسكريستوفريصلهاأنقبل

هناكومن(الدنمارك،النرويج)السويد،إس!صندينافيابلاد

وإيطاليا،وأيرلندا،وألمانيا،وفرنسا،إنجلترامنأجزاغزوا

جرينلاندجزيرتيحتىسفنهمووصلت.واسبانيامسيا،ورو

وآيسلندا.

المطردةالزيادةإسكندينافيامنخروجهمسببكان

علىقلتوالتيالبلاد،تلكشهدتهااكتيالس!طنفي

البحارفيالتجوالعلىوساعدهم،الزراعيةالأراضىأثرها

.هناكالسفنصناعةعلىطرأالذيالتطور

شمالفيعاشواجرمانبنقوممنالفايكنجينحدر

نحوفيإسكندينافيابلادإلىتحولواثمأوروبا،غربي

صغيرةمجموعاتفىبقواحيث.مت0002عام

وانقسميحكمها.لمسيدأوملكمجموعةل!صل

طبقةالأولىالطبقة:طبقاتثلاثإلىمجتمعهم

الثانيةوالطبقةوالأثرياء،والأسيادالملوكهمراخبلاءا

والطقة،الدولةوموظفووالتجارشراعاوهماالأحرار

أرقاءإماوهمالعبيد،طبقةهيوالأخيرةالثالثة

.حربأسرىأوبالميلاد،

النبلاءمنالفايكئمجلسمنمجموعةكليح!صم

،الحربوإعلان،المجرمينومعاقبة،القوانينإصدارحقله

!ممصنوعنصليندوعريصسيصويدهالفايكنجمنمحارب

ويلبصمدورةحشسيةدرعاالحمايةالأحلويححلاغولاد.اأوالحديد

الحلد.سخوذة
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وأغارواجنوباالدنماركيولى!اتجه.الميلاديينعشرالحاديالقرنحمىالثاسالقرنمنذ،أساسيةاتجاهاتثلاثةإلىإسكندينافيامنأبحرواالفايكنج

إلىالسويديونوده!،الشماليةأمريكاإلىفأبحرواالرويجيونأما.المتوصطالأبيضالبحروساحلوأسالياوإنج!تراوفرنساألمالياعلى

الشرقية.أوروبا

منوأهمنافذةقراراتهإنإذالحديثبالبرلمانشعبيهوهو

الملك.قرارات

عملكماالماشسية،وتربيةبالزرأعةالفايكنجمعظمعمل

الاخروبعضهم،السفنببناءأوالسمكبصيدبعضهم

.للتجارةطلباالبحارجابواالذينهموهؤلاء،بالتجارة

المرأةفيهاتمتعتالتىالعائلةفيالمسيدهوالرجل

الفايكنجأثرياءاعتادوقد.الطلاقحقمنها،كثيرةبحقوق

أعدادهموتكاثرتتوالدواحيث،واحدةمنبأكثرالزواج

عنهانتجالسكانفيملحوظةزيادةإلىأدىالذيالأمر

الخارجي.العالمإلىإسكندينافيابلادمنالفايكنجخروج

انهامنهماعتقاداسفنفيموتاهمالفايكنجدفن

الميتمعدفنواكما،الأمواتأرضإلىستأخذهم

للفايكنجكانوقدأحيانا.وعبيده،كلابهفيهابما،حاجياته

وفراي،والموتالحربإلاهةأودينمنهاعديدةمعبودات

والرعدوالمطروالضوءاسمماءإلهوتور،والحبالزرعإله

.المناخعلىالمسيطروهو.والرياح

منحسنواإنهمإذ،السفنبناةأمهرمنالفايكنجكان

وطوعوها،والبحريةالتجاريةاسمفنوبنواوشكلها،بنائها،

فيمعتمدينوالأنهارالبحارفيللإبحارصالحةلتكون

فهيالمميز،شكلهاولسفنهم.والرياحالأشرعةعلىذلك

بهمخاصةطرقاعرفواأنهمكما،مقوسةمقدمةذات

اتجاهلمعرفةبالغرباناستعانوافمثلاالبحر،فىالاتجاهلمعرفة

اليابسة.

الرعبأثاروا،حروبهمفيقساةغلاظاالفايكنجكان

،ينهبوهأو،يأخذوهمالمكليحرقونفكانواأوروبا،فى

علىالاستيلاءعلىالحرصشديديحروبهمفىوكانوا

منالمصنوعةالثمينةالأشياءوكذلك،الماشيةثم،الخيول

،والأديرةالكنائسفيتوجدماغالباوهي،والفضةالذهب

فيوالأديرةالكنائسلتلكالمستمرغزوهملنايفسروهذا

اتصفتوقد،البلدانمنغيرهاوفيوأسكتلندأأيرلندا

تساعدهمالمفاجأةوعنصربالسرعةتلكوغزواتهمحروبهم

وسرعتها.سفنهمخفةذلكفي

وأيرلندا،الشرقيةإنجلتراشمواطئتعرضتوقد

القرنينخلالالنرويجيينالفايكنجلغزواتوأسكتلندا

منأجزاءونهبواغزواأنهمكما،الميلاديينوالتاسعالثامن

وجرينلاند،ايسلنداحتىووصلواوأسبانيا،وإيطاليافرنسا

الزمنمنلفترةاستقرواحيثأمريكاحتىوصلواإنهمبل

الباقيةآثارهمذلكعلىدلتكما،الشرقىشاطئهاعلى

علىهجومهمركزوافقدالفايكئالدنماركيونأما.هناك

وإنجلترا.)هولندا(،المنخفضةوالأراضىوفرنسا،بلجيكا

الإنجليزيالملكاضطرهمحتىإنجلتراشرقيفيوالمشقروا

.هناكمنللانسحابالأكبرألفرد

الأنهارامتدادعلىغزوافقد،السويديونالفايكنجأما

هناكوأنشأوا،الميلاديالتاسعالقرنفيالشرقيةأوروبافي

سيطرواأنهمكما،تجاريةومراكزطرقاالسلافأرضفى

الأسود.والبحرالبلطقبحربينالتجارةطرقعلى

إسكنديخافيافيمواقعثلاثةفيالفايكنجوجودأدى

،الدنماركيونهم،هناكشعوبثلاثةظهورإلى

المستمرةهجماتهمأنكما،والسويديون،والنرويجيون

توحيدها.إلىأدتإنجلتراعلى

4ئملأبهعزرال!!كلجمملاحهجلإ-حبج!ورصسإقيط؟*!،ة*ء**-لمح!لآئ!!أإثبحاخربر!يصكلآ!بلجال!-لأ

بم-سكا!؟ور!!؟!سس!لم!حجرينلاند،لم؟!؟"7أ3(،نجحير!!ع*لم

حصريك!أحمع3/!-!--ى7ع!ءشى!!ءلأ؟!حرو!+دبر!الغرلىحصركاكيرء-س-+مم!مم!شءلأخرزس!سء.!!ل!صا!!ممح!!لألو!روسيا--علأل!؟!حس

7،لأنم!؟!ر!ي!!*سلمسزطا:طع!اكاسلمللالأص!

%و.سدلالد!؟!3!لأ

؟!سشمحغص؟!!بم؟!إءالثمرلمشث!لأأيخمالووإتكجية!كسآبم!!ء!+!قي+كا!ا3بر!لا!لأبا!"

!+ير!!؟-ج!*صبر-طس3-+ئم-ىسس-ضر?كسص

رك!ل!كيى"كرلأفياكل!-حما-

--لحزمحار!ايم!ع9!لحر!مدوهاوروباا!!

لأ"كا،بر-؟؟!-*لأكئزوالسا
-+صكرل!!يلح--سأوكس!لمزجم!دبرادحم!لاسىالأطدسىالمحيطلطمانيه-االسرالمانيا

نرسطنلولءئر --!سسص-3!!ميح!كر!مبدورالشمالى.ري!ووثرث!--*)33برنن!!لم

م!دلا.؟6!بريح!ارلسحابرممر!ححبهفىلم!ثىص!تاسلا؟لم1

لملحابرج!لاتتاححصحيهكبرحمكلح!،فاوندلال!!كعنيوبر،3!ىزرئهرنسلأووسسمكاكحلأ!ممس+!لرحس!

كلي!سسير/لميرفي.لأاسبانلاآتمئلاصالط!زيلسحمبماثهبسرصبغلله!!!ملا

الملنمارصالفايكنيمسحص

المنرويجيونالفايكنعىى-/ء!32ميلا.""!!ع.ا!سلأ-برع

يديوقالسوالغايكن!-ءسكا1،"الحريرةي!يا-كر
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الأحمراإريك

إنجلترا

أيرلمدا

ليصإيريكسود،

آيسلسدا

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

ديلاسدبرومحيا

ححركسميححتود،حريلالد

الرويجاسدنماركا

يولىلورمدالرولىا

لسويدا

موسيقىمؤلفم(.0591-0091)كورتفالل،

فاي!!عرفوقد.أطمسرحأغهاأالتيبموسيقاهمشهورألماني

الألماليالمسرحيال!صاتبلمسرحياتآلفهاالتىبالموسيقى

هووفاي!بلبرختعملوأشهر.بخاصة،برختبيرتولت

أ،غية1علىتحتويالتىام(،)289الثلاثةالبنساتأوبرا

السعيدةالنهايةأيضاوكتبالسكينماكالشعبية

أم(؟039)الماهوجنيمدينةوسقوطارتفاعأم(؟)929

القاتلة.السبعالخطايا

الموسيقىمؤلفيمعودرسديعساوفيفايلولد

ألف.بوسونيفيرريتشوردينكهمبرإنجلبرتالمشهورين

يبدأانقبلأطمسرحعديدةوأعمالآللالاتموسميقى

ملرخت.تعاونه

أسهمرقدأم269فيأجسيا،لوتىالم!ثلةفايلتزوج

ولينيافايلترك.الثلانةالبنساتأوبرانجاخفيغناؤها

إلىذهبا.أطسلطةأ!نار!-اوصولبعدأم339فيألمانيا

المتحدةالولاياتفيأخيراا!متقراث!ا.ولندنباريس

.أم359

المسرحيتينأمريكافيلفايلعملينأولكان

أم(؟)369جونسونجونيالتجريبيف،الموسيقيتين

منمواطنعطلةوتصورأم(.)379الأبديالطريق

له،تقليديةموسيقيةهزليةمسرحيةأولوهينيويورك

وتشملأم(.)389سبتمبرأغنيةالشهيرةالشعبيةالأغنية

لفينوسواحدةلمسةالأخرىالموسيقيةفايلأعمال

الواديبأسفلأم(،)479الشارعمشهدأم(؟)439

أم(.)949النجومبينضاعأم(بم)489

بيرتولت.،برخت:أيضاان!

فيالكبرىالسياسيةالأحزابأحد!جاللالفاين

جدهيل،كوماناحزبإلىأصلهويعودأيرلندا.جمهورية

مأ129معاهدةمؤيدوأم239عامبإنشائهقامالذي

جدهيلكوماناحزبأمسكوقد.الحرةأيرلنداوحكومة

وفي.أم329عامإلىام239عاممنالحكمبزمام

هذاتسميةأعيدتالميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

حرفيايعنيالذيجايلفاينالحالىاسمهفأعطي،الحزب

عامحتىالمعارضةموقففيوظل.الأيرلنديينقبيلة

4591التاليةالأعواموفيالعامذلكوفي.أم489

ح!صومةالحزبشكلام،7391،8191،829و

الائتلافيتينالحكومتينوفي،الأحرىالأحزابمعائتلافية

اتحادهفىالحزبقيادةجيرالدفيتزجاريتتولىالأخيرت!ت

فىالحزبخسر،أم879عاموفي.أعمالاحزبمع

إلىجيرالدفيتزبادر،ذلكأثروعلى،أحامةاالانتخابات

المنصبفيوخلفهللحزبكرئيسمنصبهمنالاستقالة

بروتونجونالحزبتزعمام099عاموفىديوك!ر.ألن

رئيسابروتونأصبحأم499عاموفيلديو!سر.خلفا

.أيرلسداجمهوريةح!صمةأ!زراء

ريت.جا،لدفيتزجيرا،اأيرلند:يضاأنظرا

الخزفيةالأوانيمننوعفايخسفخارفخارلمحالش!،

كالقشدة.أبيضلونلإنتاجالقصديربأكسيديزجج

تتحولالتيالأخرىالمعادنبأكاسيدالأوانيزخرفةويمكن

الفاينسفخارويرتبط.الخزفيةحرقعندمحتلفةألوانإلى

الميوليقخزف:الفخاريةالأوانيمنآخري!بنوعين

منمختلفةأشكاللهاالثلاثةالأنواعأنغير.أ!ديلفتوا

الختلفة.البلادفيالمميزأس!وبهمنهاأمملوأيضا،الزخرفة

منوالديلفتإيطاليا،منوالميوليقفرنسا،منأ!اينمماجاء

.هوأشهدا

حلبتالتىالمفصلةالزخردةيب!تالفاينسفخارمنوصحنطبق

طائرشكلعلىالطمقصنع.الفرسحيالحرل!صاسوعاا!دااحت!هرةا

شكلع!صممالديالصحنأما.اليلاديعمتمرأضام!اأغمردالى

الحقبه.تلكإلىتاريحهفيرحعتلحيهلددة

وهوفيانزا،اسمعلىفاينسلفظالفرنسيونأطلق

المزججالفخارإنتاجمركزبأنهمشهورإيطاليافيمكان

الوقتفي.الميلاديعشرأحسادساالقرنفيلالأكامميد

مزججةأوانيوأسبانياوإسكندينافياألمانياتنتجالحاضر،

فاينس.باسممعروفةبالأكامميد

منالثافيالشهرشمباط(باسمأيضا)ويعرفلمجرالر

أقطاركلفيالمستخدمالجريجوريالتقويموفقالسنة

للأساطير،ووفقا.السنةشهورأقصروهوتقريبا.اليومالعالما
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أشهرعشرةمنيتكونقديمرومانىتقويمأولكانفقد

آخرينشهرينبومبيلموسنوماالحاكمأضافوقد.فقط

منمشتقالشهرهذاوالممم.السنةشهورآخرفبرايرجاعلا

-الرومانلأنذلكيطهر،وتعنىفبرواراللاتينيةالكلمة

استعدادأفبرايرفيأنفسهميطهرونكانوا-وثنيينوكانوا

قاموقدالجديد.العامبدايةفىتجرىالتيللمهرجانات

منالعامبدايةبتحويل..مق46عامفىقيصريوليوس

السنة.شهورثانيفبرايرجعلوبذايناير،إلىمارس

يومايزيدلكنه،العادةفييوما28منفبرايريتكون

الشهرهذاأيامعددكانوقد.كبيسةمشةكلفىواحدا

منهيوماأخذلكنهقيصر،يوليوسعهدحتىيوما03

وطبقايوليو.وهومنهاسمهأخذالذيالشهرإلىليضيفه

الرومانيال!مبراطورفإن،الأجيالتناقلتهاالتيللروايات

الذيالشهرإلىليضيفهفبرايرمنآخريوماأخذأوغسطس

بارداعادةفبرايرشهريكون.أغسطسوهواسمهأخذ

كانتوإن،العالىمنالشماليالنصففيالعواصفكثير

بقربمبشرةاخرإلىحينمنالشمسفيهاتظهرأيامهناك

الشتاءشهوركبقيةليسالشهروهذا.الربيعحلول

صافيامنعشاالهواءيكونمافغالئا،المظلمةالمعتمةالأخرى

الكرةمنالجنوبيالنصففىأما.الغيوممنخاليا

بطقسيستمتعونفبرايرشهرفيالناسفإن،الأرضية

الصيف.!صف

بعيدالغربيةالدولمعظمفىالناسيحتفل.خاصةأيام

الناسمنكثيرويبعثفبراير.41يومفيفالنتينالقديس

يكنونالذينالأصدقاءإلى-توقيعدون-فالنتينبطاقات

عيدفيالتهانيتبادلعادةوترجع.خاصةمودةأ!م

عثروقد،السنينمنخلتمئاتإلىفالنتينالقديس

إلىتاريخهايعودفالنتينلمذكراتسجلاتعلىالعلماء

.الميلاديعشرالخامسالقرن

مريمتطهيربعيدالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةتحتفل

فيوتبارك.عامكلمنفبرايرمنالثانياليومفيالعذراء

أيامبقيةالكنيسةفيتستخدمالتيالشموعكلاليومذلك

السنة.

وهمافبراير،شهرفيشهيرانأمريكيانزعيمانولد

مورتوماسأيضاوكذلك،لنكولنوأبراهامواشنطنجورج

البريطاني،ماكميلانوهارولدإنجلترا،فيالقضاةقاضى

فيدولةرجلاوالأخيران،النيوزيلنديناشووالتر

.الأمكومنولث

فىالعتيقةالعاداتلإحدىوفقا.شائعةمعتقدات

الذيالرجلعلىالزواجيعرضنأنالنساءتستيم،الغرب

يعرفالمتحدةالولاياتوفيفبراير.92يومفىيخترنه

بمالأرضخنزيرأيالغرير،يومباسمفبرايرمنالثانيأليوم

الحيوانهذاأنالقدمفىضارباعتقادمنانطلاقاوذلك

كانتإذأماليرىاليومذلكفيجحرهمنيخرجالقارض

فيالغريرهذايبدألامعةكانتمافإذا.لامعةالشمس

الربيعية.أنشطتهممارلمسة

الزهرةالربيعزهرةالناسمنكثيريعتبرفبراير.رمور

!فالشهرلهذاالمولدجوهرةأمافبراير.بشهرالخاصة

الجمشت.

زهر،بمالجمشتبمالكبيسةالسنة؟التقويم:أيضاان!

البرية.الربيع

ام(.929-1)857بنلىيتورشتاين،فبلين

المبتكرينأشهرمنواحدايعد،أمريكياقتصادعالم

ويعد.الأمريكيالاقتصاديالفكرتاريخفيوالمبدعين

أم998عامألفهالذيالمرفهةالطبقةنظريةكتابه

القيمضدرصينعملىبأسلوبكتبساخرااحتجاجا

المجتمع.فيالعلياللطبقاتالاجتماعيوالإسرافالزائفة

(أم01)4التجاريةالمنشأةنظريةكتابهفيانتقدكما

وأالفاشيةنحوسينجرفبأنهوتنبأ،الرألحمماليالنظام

فقدالسعريوالنظامالمهندسونكتابهفيأما.الاشتراكية

المجتمعبناءفيوالمهندسينللعلماءكبيرادورافبلينأسند

التخططعلىيقومالذيالمعافىالجديدالاقتصادي

السليم.

فيوتخرج،وسكنسنولايةفيكاتوفيفبلينولد

الدكتوراهعلىوحصلمينيسوتامقاطعةفيكارلتونكلية

كونكتيكت.ولايةفيييلجامعةمن

الفلسطينية.التحريرمنظمةانظر:.!تح

م(.849-؟هـ،374-؟)الأرديالفتحأبو

بريدةبنعبداللهبنأحمدبنالحسينبنمحمدأبوالفتح

كتابصاحبالبارعالعلامةالحافظ.الموصليالأزدي

الموصلي،يعلىأبيعنحدثكبير.مجلدوهوالضعفاء

عروبة،أبيوابن،والباغندي،الطبريجريربنومحمد

البرمكيإسحاقوأبوالحافظنعيمأبوعنهوحدث

هم.غيرو

علومفيصنفحافظا،:كانالبغداديالخطيبقال

كتابهفىوعليه:الذهبيقال.البرقانيضعفهوقد.الحديث

قدبل،دليلبلاجماعةضعففإنه،مؤاخذاتالضعفاء

حديثهفى:البغداديالخطيبوقال.وثقهمقدغيرهيكون

مناكير.

الشهابشرحمنها:،الحديثعلومفيتصانيفله

والتعديل.الجرح،الحديثفىفوائد؟للقضاعى
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أحصيماالقرانسورمنالفتحسورة.!رةالفدح،

.والأربعونالثامنةأصثريفاالمصحففيترتيبها.المدنية

الأنالفتحتسميتهاجاءت.آيةوعشرونتسعآياتهاعدد

فتحالكفتحناإنا)المب!تبالفتحالمؤمنينبشرتعالىالله

دعاه!االذينالمدينةاعرابفىنزلتأ.الفتجع:مبلنا!

لكلسقول)بالشغ!!تظاهروارفتثاقلوامعهللخروجالرسول

لنا!فاستغفروأهلوناأموالناشغلتناالأعرابمنالمخلفون

.11والمتح

اشتىالمدنيةالسورسائرشأنلالتشريعالسورةتعنى

أحبادات،ار،المعاملاتفىالتشريعيةتعالإلأس!

والتوجيه.وال!خلاق

كارالذيالحديبيةصبحعنال!صيمةالسورةتحدثت

الخروخعنتخلفوأالذينعنتحدثتثم.مكةلفتحبداية

مرض،قلوبهمافيالذيناللأعرابمنضولمهداللهرسعولمع

عئسبراللهبرسولالسيئةالظنونظنوأالذينالمنافقينومن

تفضحهم،الاياتفجاءتمعهميخرجوافلموبالمؤمنين

رآهاالتيالرؤياعنتحدثتثما.سرائرهموتكشف

وقد،مطمئنينآمنينم!صةوالمسلمينبدخوله!!الرسول

صرمعتمرينالمؤمنونفدخلى،الصادقةالرؤياتلكتحققت

بالحقالرؤيارسولهاللهصدقلقد)والطمأنينةالأمن

رءوسكممحققي!امنيناللهشاءإنالحرامالمسجدلتدخلن

بالثناءال!صيمةأسسورةاوختمت.27:الفتع!ومقصرين

محمد)الأخيارالأطهاراوأصحابهعثىسرالرسولعلى

بينهم!رحماءالكفارعلىأشداءمعهوالذلناللهرسول

فىومثلهم،التوراةفيالصحابةمثلوذكرت.2الفئا

اللإنجيل.

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

أبو،الشهرستانيان!:الشهرستالي.الفتحأبو

الفتح.

ام(.261-؟هـ،052-؟)الطوسيالفتحأبو

أبيأخو،العزاليمحمدبنمحمدبنالفئاحمدأبو

الغزالي.حامد

الوعظ،مليحواعظاكان:خلكانابنعنهقال

منكان،وإشاراتكراماتصاحبالمخظر،حسن

بالمدرسةدرس.عليهفغلبالوعظإلىماللكنهالفقهاء

فيالدينعلومإحياءواختصر.أخيهعننيابةالنظامية

علمفىالذخيرةولهالإحياء،لبابسماهمجلد

.البصيرة

الفتح.أبو،الميدانيانظر:.الميداليالفتحأبو

محمدام(.126-؟هـ،052-؟)فدحونابن

الأندلسى.أبوبكر،فتحونبنسليمانبنخلفاب!

مؤلفاته:من.عياضالقاضيشيوخمنحافظفقيهمحدث

حافلذيلوهوالبرعبدلابنالاستيعابعلىالاستلحاق

ممنقريباشرطهعلىهوممنالبرعبدابنعلىفيهاستدرك

كتابأوهام،قانعلابنالمعجمأوهامإصلاح،ذكره

اكبر.عبدلابنالاستيعاب

ماقبلحيوان)جدول(بمالأرضانظر:.الألوسين!ترة

)حد:ا!(.التاريخ

حيوان)جدول(،الأرضانظر:.البليوسين!ترة

)حدول(.التاريخماقبل

الحمل.؟الجنينبمالثديياتانظر:.الحمل!ترة

سحرية.قوىدهأنيفترضشيءالسحريالفدش

العظامتقدسكانت،المسلمةغيرالشعوبمنوكثير

لهاكأشياءشابهها،وماالنادرةوالحجارةالمحفورةأضماثيلوا

بعضوفي.مساعدتهمأوحمالتهمعلىقادرةقوة

وأالأرنبقدممثلسحرئافتشاالناسيحم!المجتمعات

بالتميمة.أشبهشيءوهو،الطيبالحظلجل!نقديةقطعة

)تقديصاسمحريبالفتشبالاعتقادروب!تالأامعرفةوبدأت

البرتغاليونالمكتشفوناحتلعندما(،السحريةالأفتالق

.الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرخلالإفريقيا

لحمحرية،أفتاشساتملكالإفريقيةالشعوبمنوكثير

بالفتشوألاعتقاد.واحترامعظيمبتقديص!وتعاملها

والعظامالأحجارمثلالعامةالأشياءأحديكودقدالسحريالفتش

الكيكيويو.بقميلةكيياعرافاتح!ك!السحريةالأفتاشهده.أعلاه

نأويزعمودالأفتاشعلىتسيطرالأرواحأدالقبيلةألمرادويعتقد

الهواء.!يقذ!هاعندبالمستقمليتبأأديم!سالعرا!
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بأنيؤمنالذيالأرواحيةمذهبمننوعهوالسحري

الأرواحية.انظر:.أرواحاتحملالجامدةالأشياء

يتخذونهلمعبودورمزاوثنايصبحقدالسحريوالفتش

نطاقوتجاوزقوتهعنالحدشاذاعمتىاللهدونمنإلها

كبيرا.علواذلكعنسبحانهأدلهتعالى،نفسهالمجتمع

للدلالاالسحريالفتشمصطلحالنفسعلماءويستخدم

الأشمياءنحوشاذجنسيميللديهالذيالشخصعلى

الملابس.منقطعةأوحذاءأوشعرخصلةمثلالجامدة

الخرافة.،علمالأساطير،:أيضاانظر

تجويفيجدارخلالمن،نسيجأوعضوبروزالفتق

أعضاءمنفكثير.التمزقأيضاعليهويطلق،الجسمفى

بدأخلموجودةالأمعاء،أووالقلبالرئتينمثلالجسم

بعضوفي.الجسمتجاويفعليهايطلقمجوفةأماكن

منجزءويندفع،يتمزقأوالتجويفجداريتقطع،الأحيان

فتق.بهالشخصإنيقالحينئذ،خلالهمنالعضو

تعنيفإنهابمفردها،الكلمةهذهتستخدموعندما

الفخد(.أصلوهيبالأربيةعلاقةالهأربيفتقعامبشكل

إلىتضغطالأمعاء،فيعقدةهو،الفتقمنالنوعوهذا

ويحدث.البطنلاسفلالعضليالجدارطريقعنالخارج

فهو.العضليالجدارفيالضعيفةالنقطةعندغالبا،الفتق

للبطن،الداخليةالبطانةمنجزءاالخارجإلىيدفعماعادة

بهذانشعرأنويمكنفتقيا.كيسامكوناالصفاقأي

الفتقخطورةوتتمثل.البطنجلدتحتنراهأو،الكيس

الجزءهذاخانقةتتقلصقدالبطنعضلاتأنفيالأربي

اللأطباءيجريماوعادةبرز.قديكونالذيالامعاءمن

بعضوهناك.الحالةهذهيعانىالذيللشخصعمليةفورا

علىتعملقدالتيالبطنأحزمةمثل،الساندةالأجهزة

داخلالأمعاءبحفظوذلك،الفتقأنواعبعضتخفيف

العلاجهوللفتقالوحيدالعلاجولكن.البطنيالجدار

منالدماغمنجزءيبرز،الدماغيالفتقوفي.الجراحي

فيأيضاالفتقيحدثوقد.الجمجمةفىفتحةخلال

المثانة.مثلالأخرىالداخليةالأعضاءمختلف

الأربيفالفتق.عديدةأسبابنتيجةالفتقيحدث

يأتيكما،ثقيلشيءأيرفعنتيجةأحيانايحدثمثلا،

.أخرىإصابةأيمنأوالإجهادمنأو،السعالمنأيضا

الفتنى.محمدانظر:.محمد،الفثئي

طريقعنالإسلامنشرحركةالإسلاميةالفتوح

وأظهروأبىصدلمنالقتالطريقعنأووالقدوةالدعوة

والانتصار،الحربدارافتتاحأيضابهاويقصد.العداوة

الديارتلكدخولهتقتضيالإسلامفطيعةمحاربيها.على

رفضفإذأ.الحسنةوالقدوةالدعوةطريقعنسلما

النظاممعوالتعايشالإسلامالبلادتلكأصحاب

هذهتكثفتولقدبفتحها.المسلمينالخليفةأمر،الإسلامى

الصديقبكرأبوجهزفقد.الإسلامصدرعصرفيالفتوح

لهاأعدالتيالحملةوأنفذوالرومفارسبلادلفتحالجيوش

وقدزيد.بنلأسامةلواءهاوعقدوفاتهقبيلعدبالرسول

المؤمنينأميرأيامعلىحقيقيةبدايةالفتوحاتهذهبدأت

.الخطاببنعمر

منالدعوةحمايةالفتوحاتهذهأهدافمنكان

مأنفسها،الجزيرةعربمنأكانواسواءخصومها،عدوان

فيالإسلاميةالفتوحكانت.والرومكالفرسخارجها،من

قريمقكفارفيها!ل!الرسولحارب،دفاعيةحربابدايتها

العبادةحريةولأصحابهلهيتركواأنرفضوالأنهم

الاعتداءأنواعبشتىأصحابهوعلىعليهواعتدوا،والدعوة

وتآمروا،التعذيبتحتمنهمعدداستشهدحتىوالتعذيب

كانتثم.المدينةإلىالهجرةليلةيطالرسولقتلعلى

بكرأبي،الأولالخليفةعهدفيالردةحروبذلكبعد

كيانعندفاعاإلاتكنلموالتىعنه،اللهرضيالصديق

ذلكبعدجاءتثم.المرتدونهددهالذيالإسلاميةالدولة

هؤلاءمبادرةإلىأسبابهاترجعالتي،والرومفارسحروب

وأحداثوقائععدةفيذلكوتمثل،المسلمينبايذاءالقوم

عندماعس!للرسولكسرىتهديدذلكومثال،تاريخية

إلىفيهايدعوهظ!!دالرسولإليهبهابعثالتيالرسالةمزق

الإسلاميةالدولةشرقيفيالمرتدينوأعان،الإسلام

الإسلاميةالجيوشوجهمنمنهمالفارينوحمى،الناشئة

العربيةالقبائلوالرومالفرسوألب،العراقسوادإلى

نرىولذا.المسلمينمنإخوانهمعلىلحدودهمالمتاخمة

معجنبإلىجنباتحارب(والغساسنة)المناذرةالقبائلهذه

ملك-هرقلوأص.العصبالمسل!نضدوالرومالفرس

هجومهوافتتح،الشامأهلمنأسلممنكلبقتل-الروم

الرومعامل،الجذاميعمروبنفروةبقتلالإسلامعلى

ومراسلتهالإسلاملاعتناقهحاليا(الاردن)فيمعانعلى

الإسلامدولةلمجابهةعدتهيعدومضى.جمطاللهلر!ول

لاعتداءنتيجةالسلاسلذاتموقعةوكانت.بالمدينة

،العاصبنعمرويرأسهانبويةبعثةعلىالفرسمنجماعة

علمهمابسببإلامؤتةسريةتكنولم.عنهاللهرضي

غزوعلىوعزمهالروميالعدوتجمعاتمنضطهيدالرسول

أسبابمنكانوكذلك.الإسلاميةالدولةعاصمةالمدينة

العربوقبائلالروممنجموغاجمعهرقلأنتبوكغزوة

وفاةقبيلأسامةجيشوجهز.قتالهمعلىفعزم،لهالموالية

للجزيرةالشماليةالحدودوتأمينالرومعدوانلردلجطالنبي
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فاةربعدالجيشهذاإنفاذعلىبكرأبووأصر.العربية

الر:منفوذتحتيقعونأسذيناأمحرباوشاركضويه!ه.الرسول

عمروبنالحارتقتلشقد.المسلم!تعلىالاعتداءفي

عدسداللهرسوأ!رسول-دمشقصاحب-الغسانيالازدي

تقتل.لاالرسلبأنعلما،سديالأوهببنشجاع-إليه

ذاتإلىداعيةعشرخصسةظ!سدالنبيأرسلوعندما

ا،إمنهماينجوأسمجميعا،قتلوا،الشامحدودعلى،الطلح

رئيسهم.

صالشعوبتخليصأيضاالفتوحاتتلكتوخت

أصسيئة.اوالاجتماعيةأ!دينيةاأوضاعهاومنالظالمينطغاتها

واشؤساءالملوكيزعمهكانالذيالحقعلىوقفست

أع!الخضوعوأناللهمشيئةهىمشسيئتهماأنمنلأنفصهم

معركةفيأ!رساقائد-رستمسألفعندما.للهخضوع

أجهإقاصررأبيبنسعدمبعوثعامربنربعي-القادسية

الله":ربعيقال،العراقإلىالمسلم!تمجيءسببعن

إلىالعبادعبادةمنشاءمنلنخرجبعثناوهوبنا،جاء

الأدياناجورومنسعتها،إلىالدنياضيقومن،اللهعبادة

قبلهفمن،خلقهإلىبديمهرسولهفأرسل،الإسلامعدلإلى

حتىقاتلناهأبىمنر،وأرضهوتركناه،عنهورجعنامنهقبلنا

معركة.،القادسية:انف!إالظفر".أو،الجنةإلىنفضي

بقوأ،:فردالمسلم!ت،زعيمهوكانإنرمشمسألهوعندما

بعض،منبعضهمأ!احد،اكالحسدالمسلم!توأممن"لا،

صلامه.منرممتماتعجبوأعلاه!ا"،علىأدناه!إيجير

اليومفىارإلىسعدمبعوثمخصنبنحذيفةوكرر

رلعىتخل!سببعنسألهوعندما،ربعيأسهقاماالتالي

والرخاء،أصشدةافىبيننايعدل"أميرنا:لهقالالمرةهذه

اليومفير!متمإلىالمغيرةسعدوأرسل".نوبتىوهذه

ذلكفامشن!،سريرهعلىمعهفجلسوجاءه،الثالث

كانت"قدلهما:فقال،يجذبونهعليهوأقبلوا،رستمأعوان

مشرإنامنكما،أسفهقوماأرىولا،الأحلامعنكمتبلغنا

تواسونأنكمفظننتبعضا،بعضنايستعبدلاالحرب

نأصنعتمالذيمنأحسنوكان،نتواسىكماقومكم

لاالأمرهذاوأنبعض،أرباببعضكمأنتخبروني

اليوم،دعوتمونيوأممن!3آت!-ا،لماوأني،فيكميستقيبم

اسميرةهذهعلىيقوملامذصاوأن،مغلوبونانكماعلمت

والده"صدق:اسموقةفقالت".زائلالعقولهذهعلىولا

عبيدناتزاللابكلامرمى"لقدالزعماء:وقال"،العربي

هذهأمريصغرونكانواحيثسابقينااللهقاتل،إليهتنزع

".اللأمة

إلىالتحرريةمثلهاتنقلأنالإسلاميةالأمةأرادت

واحدقولفىنلمحهاالتيالمثلتلك،المضطهدةالشعوب

،الناسمنملأوعلىالخطاببنلعمرالناسعامةمن

مثلوقيلبسيوفنا"،لقومناهاعوجاجافيكرأيناأ!"والله

ولانسمع"لالعمر:اخروقالقبل.منل!صلأبىهذا

ظنبل،مصدرهيعلملمثوباعليهرأىح!تدأررو"،نطيع

ثوبهمصدربيانعنعمريترفعولم،الدولةأمامنأنه

أمرلماالرومحكاممثلالمسل!ينحكامح!انوأ!الثافيء.

مصر-علىواليهولدمنمصريقبطىابنيقتصلانعمر

الغلاممنوطلبأضاس،امنملأوفي-أ!اصابنعمرو

تحرأابنهلأن،صلعتهعلىعمرايضربأنالظلومالقبطى

:خالدةبكلماتعمراوخاطب،والدهلمكانةالقلمعلى

وكانأحرارا؟".أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدش"متى

علىأحديتجرأولا،العذابسوءمصرأهليسومونمالرو

أررولة.ارئيسإلىش!صايتهرفع

كتابهفيارنولدتوماسوهوالمستشرقي!أحدويعترف

الإسلاماعتنقتالنصرانيةالقبائلبأنالإسلامإلىالدعوة

إلىكتبواالنصارىأنويذكر،حرةوإرادةاختيارعن

أحبأنتمالمسلمينمعشر"يا:لهميقولونالعربالمسلمين

وآنفبناأرأفأنتمديننا،علىكانواوإن،الروممنإلينا

علينا".ولايةوأحسنظلمناعن

تقيدتأخلاقيةحرولاالإسلاميةالفتوحاتكانتلقد

وتمثل.والمحاربينالمغلوبينمعوالرحمةوالعدالةالحهتبمبادئ

وليحينفإنهالعزيزعبدبنعمرفىذلكمنشيء

قتيبةأنإليهفرفعواسمرقندأهلمنقومعليهفدر،الخلا!ة

حق،بغيرالمسلمينوأسكنهامدينتهمدخلىمعملمابن

فيماينظرقاضيالهمينصببأنعاملهإلىعمرف!صتب

لهمفنصبأحرجوا،،المسلمينبإخراجقضىفإنذكروا،

المسلمين،بإضهـاجفحكمقاضيا،الباجيحاضربنجميع

وينابذهم،ذلكبعدالإسلاميالجيشقائدينذرهمانعلى

كرهواسمرقندأهلولكن.الإسلامفيالحربلمبادئوفقا

أظهرهم.بينللإقامةالمسلمينوأقروا،الحرب

غلبوها.التيالاملقهرسلطانهمالفاتحونيستغ!!ولم

معهمبعهودهمالمسلمينوفاءالذمةأهلرأىوعندما

علىللمسلمينعيوناأصبحوا،فيهملحميرتهموحسن

الإسلاميةالحضارتينبينأسفارقباواعترفواأعدائهما.

منأخذهاالتيالجزيةبردعبيدةأبوأمرعندما،مية:الرو

.الروممنحمايتهمعنبعجزهأيقنح!تحمصأهل

هموحدهممحمدأتباع"إن:روبنسونالمستشرقويقول

محبتهموبين،بالحسنىالأجانبمعاملةبينجمعواالدين

انتشرأنالحسنةالمعاملةهذهأثرمنوكان،دينهملنشر

المغلوبة،الأمبنالفاتحينرجالهقدروعلا،بسرعةالإسلام

لشماليعنالنصرانيةظلانحسارإلىالمعاملةهذهوأدت

فياليهودعاملواالعرب"إندوابر:ويقولإفريقيا".

منالعربالنصارىطردوعندما.معاملةأحسنالأندلس
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وأحرقواتهما،لهمفدبروااليهود،إبقاءيطيقوالمالأندلس

واعترف،سنواتعشرمدىفييهوديآلافعشرة

أسقفسيمونإلىالثالثإبشويافالنسطوريالبطريرك

وأنهم،النصرانيةالعقيدةيهاجموالمالعرببأنآردشير،

ويساعدون،قديسيهمويكرمون،دينهمعلىيعطفون

".والأديرةالكناش

تهدفحروباأيضاالإسلاميةالفتوحاتكانتكما

بعيدا،ساممنطلقومن،بالحسنىالإسلاميالديننشرإلى

الفتحأحداثفيو!مابدلالةوذلك،المادياتعن

الأماناتوأداءالغنيمةعندالتعففقضايامنالإسلامي

.نظائرهإبرازعنالبشريالتاريخعيعجزماللهوالإخلاص

عاصمةالمدائنالمسلمونهبطلماأنهالطبريتاريخفيجاء

إلىفدفعهمعه،بحقرجلأقبل،الغنائموجمعواالفرس

مثلرأيناما:معهالذينفقال.الغنائمحصرعنالمسؤول

قدكانإنفسألوهولايقاربه،عندنامايعدلهماقط،هذا

ورفض،بهأتيتكممااللهلولاواللهأما:فقالشيئا،منهأخذ

يريدلأنهفيحمد،يعرفلاحتى،اسمهعنيفصحأن

رجلاوراءهوأرسلوا.الناسحمدوليس،وثوابهاللهحمد

عبدبنعامرهوفإذا،أصحابهمنفعرفه،ليعرفهخلسة

عنه.اللهر!يقيس

قائدرستمبساطعلىيجلصأنعامربنربعيورفض

:وقال،الأرضعلىجلسبل،القادسيةمعركةفيالفرس

الشيبانىحارثةبنالمثنىوقال.زينتكمعلىنقعدلاإنا

العراقجيشبنصفالانفصالأرادعندماالوليد،بنلخالد

تقسملمإنكخالد،"يا:بالشامعبيدةبأبيليلحق

تعرينيوكيفعدباللهرسولأصحابهؤلاء،بالسوية

بهم".إلاالنصرأرجوماوالله،منهم

فئقوادأبرز-عبيدةأبىعلىيومذاتعمرودخل

صوف(أوشعرمن)حشايالبداإلامنزلهفييرفلم-الشام

سلةمنلهفأخرجطعاما،وسأله،باليةماءوقربةوإناء

"غيرتنا:وقالعمرفبكى،كسيراتصغيرةبالجلدمنشأة

عمر!ميرةعلىيقفوالذي".عبيدةأباياغيرككلناالدنيا

عمرإليهوأرسل.عبيدةلأبيعبارتهدلالةيعرفالزهدفي

بها،يفعلماعلىيقفأنأرسلهمنوسألدينار،أربعمائة

مثلهاوأرسل،المحتاجينعلىكلهاوزعهابأنهالخبرفجاءه

منها،القليلإلافوزعهاعنه،اللهرضيجبل،بنمعاذإلى

لله"الحمدبهذا:أخبرلماعمرفقاللحاجتها.زوجتهأعطاه

هذا".يصنعمنالإسلامفيجعلالذي

رجالهبعض-مصرحاكم-المقوقسارسلوعندما

يحاصرالذيالإسلاميالجيشأحوالعلىلهليتعرفوا

أحبالموتقوما"رأينا:لهليقولواعادوا،بابليونحصن

ليس...الرفعةمنإليهمأحبوالتواضع،الحياةمنإليهم

علىجلوسهم.نهمةولارغبةالدنيافيمنهملأحد

منكبيرهميعرفما،منهمكواحدوأميرهم،التراب

هذهمثلبهرتالعبد".منفيهمالسيدولا،صغيرهم

يقولبل،المستشرقينمنالمنصفينبعضوالأحوالالمواقف

كتابهفيستانليوهو،الإسلاملغيرمتعصبيهمبعض

يؤججهكانللفتوحالعربتحمس"إنأسبانيا:فيالعرب

قبلمنذكرناوقد".الديننشرفيالرغبةمنقويعنصر

دينهم.نشريحبونكانواالعربأنمنروبنسونشهادة

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

فتحمصر،طالبأبىلنعلىالإسلام

الحاسمةالمعاركالحطا!بنعمرفتح،الأندلس

فتع،المغربالعاصبنعمروالصديقبكرأبو

فتح،مكةالبحرفتوحاتفتح،الشام

نصيرب!موسىفتح،القسططينيةالأيوبيالدينصلاح

بلادفتح،النوبةفتوحاتالنهر،ورأءمازيادب!طارق

ظولصدمحمدالداخلعبدالرحمن

البحرفيرحاهادارتحربيةمعاركالبحر!تو!حات

الأخرىالمساعدةوالدفاعات،والمراكبالسفنباستخدام

السواحل.على

افتتحواأنبعدالمسلمونأح!.البحريةالسياسة

اصطاعبضرورة،المتوسطالأبيضالبحرعلىتطلبلادا

عمرعمدلذا،البحريةالرومكاراتلمواجهةبحريةسياسة

دفاعيةبحريةسياسةانتهاجإلىعنهاللهرضيالخطابابن

بتحصينفاهتم،المسلمينثغورعلىالبيزنطيالخطرلمواجهة

علىالحرسوإقامةفيها،المقاتلةوترتيب،السواحل

فأمر،بريةولممائلعلىكلهذلكفيمعتمدامناظرها،

طولعلىوالمناظرالأربطةوإقامةحصونها،بترميم

منهايقبلالتيالنواحيلمراقبةبالمقاتلينوشحنها،الساحل

طريقعنليلاالعدوباقترابوالإنذارالبحر،فيالبيزنطيون

.الغزاةلصدتنبيهابأعلاها،خاصةمواعيدفيالنيرانإيقاد

بالقلاعمليئةالشامسواحلأصبحتالنحوهذاوعلى

منالبلادعنالدفاعفىالعربعليهاأعتمدوقد.والأبراج

البرلسورشيدالإسكندريةسواحلوحطتالبحر،جهة

وعرقةوطرابلسوصيداوصوروعكاودمياطوتنيس

هذهفيووضعت،حراسةومراكزبقلاعوأنطاكيةوجبيل

مرابطة.حامياتالمدن

الدفاعمرحلةمضت.الإسلاميالأسطولنشأة

استردادفيبيزنطةفشلتعندمابريةبوسائلالبحري

مشةوالمصريم،643هـ،23سنةالشامىالساحل

واستقرت،الإسلامىالدفاعقوةأمامم546هـ،52

المسلمونفكروحينومصر.الشامفىالإسلاميةالسيادة
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بحريأسطولتأمينعليهمأنوجدوا،بالهجومبالبدح!

أصشامالاستردادبيزنطيةمحاولةأيإحباطلهميضمنقوي

عنللدفاعالسبيللهمويمهدالبحر،جهةمنومصر

أسذير!االبيزلطيرضدأجحريةاالنفوذمناطقوتأمينمكاسبهرا

المتوسص.الأبيضاالبحرفيالبحريةالسيادةأ!مماتزالكانوا

3تمعاويةإلىالإسلاميالأسطوأ!إنشاءفيالفضلويرجع

الخطهاببنعمرخلافتيشىالشامحاكمسفيانأبي

بساءعمليةإلىاشق!اسمواحلاتأمينهفبعد.عفانبنوعثمان

الأررغاباتمنالأخشابافاممتحضرمصر،فيالسفن

واستعار،الإس!ضدريةإلىالسفنفيوارسلها،بلبنان

فيمصرأهلمنأصبحراأها!وببعض،القبطمنبالخبراء

جزرعلىللسيطرةتمهيداأجحرافيوتسييرهااسمفن،صناعة

ومصر،أسشامااحلأالمواحهةالمتوسطالأبيضالبحر

وفينفسها.إنصي!تإابلادأخزوبحريةقواعدواتخاذها

بحريأسطولبانشاءمعاويةفيهاهتمالذينفسهالوقق

خلافةشىمصرحاحص!اسعدبناللهعبدكان،شامي

بحريأس!هول،نشاءبدورهيقومعنه،اللهرضي،عثمان

اتشرك.المصريينالأقباطببنائهكلف!،الجزيرةفيمصري

فيالإسلاميالأسطولامعمصرفيالإسلاميالأسطول

واقعةفيمعالانالأسصوأااشترككما،قبرصكزوفيالشام

وفيها،م465كى،34سنةحدثتالتيالصواريذات

المحرشأصسيطرةاأع!اثبتحاسماانتصاراالمسلمونانتصر

يستسلمن!.اشبيرنصي!!علىأضفوقوا،المتوسطالأبيض

هـ،94مشةأحشاماسواحلىعلىبهحومفقاموا،البيزنطون

علىمعاويةحملتاصلمسلمينحسائرفيتسببم966

علىالاعتمادمنبدلأعكافيالأسطوللصناعةمركزإقامة

دأوبعدصور.إلىعكامنمتأخراالمركزنق!!ثممصر،

خوايشكلونالمسلمونأخذبعكاالصناعةمركزأ!س!

البحرعلىمعاويةاسعتعملفقدانبيزنطيين،علىمتزايدا

حمسينغزاالذيقيص!بناللهعبدالمسلماالعربيالقائد

إلىلالإضافةمعاويةوافتتحوصائفة،شاتيةبينماغزوة

أليبنجنادةيدعلىفتحهاتمالتيرودسجزيرة،قبرص

هـ،55()كريتإقريطعصثوغزا،م276هـ،ء2الأزديأمية

داره!اعقرفينطيما!اييمهاجمةذأسكبعدلهوتهيأم674

القسطنطنية.

الإمبراطورصرف،المتتابعةالمسلم!تانتصاراتوأمام

الشاما!شردادمحاولةنحونظرهالثانيقنسطانزالبيزنطي

منأمخربياالقسمإلى،نشاطهيحولأنورأىومصر،

جيوش!كانتحيث،المتوسطالأبيضالبحرحوض

صقلية،علىالغاراتوتشنإفريقياتهاجهـاالظافرةالمسلمين

المتوسطالأبيضالبحرجزرمنوغيرهاوقوصرةوسردينيا،

ذإ،حسبانهفيتكنا!وىهناكاصطدمولكنه،الخربي

وإنشاءالسفنلبناءمراكزإقامةمنهناكا!سملمونتمكن

فتحإمكانيةلاحقا،،لهمأتاحتالتيأجحريةاالأساطيل

طريقهاعنتمكنواالتيالبحريةالأساطيل:إنشاء.الأندأص

الألدشس.افتحمن

بعيد،مستقبليتخططنتيجةالإسلاميالأسطولانشأ

بنعمرعهدمنذالأولىالإسلاميةالدولةشيعملهوبدأ

أمرهوتوسععنهما،اللهرضىعفانبنعثمانربالخصإ

المتوسطالأبيضالبحرشرقشملحيثالأمويةاالدوأسةفي

التيالإسلاميةالدولالمنهجهذاعلىسارتو،وغربه

ذلكوتتابع،والأندلسالعربيوالمغربمصر،شىنشأت

ومصر.الشامفيالأيوبيةاأسةأسدهاإلى

،سفيانأبىبنمعاويةأجحرييناالقادةأشهرومر

نصير،بنوموسى؟حديجبنومعاويةقيس،برتالمهاوعبد

وآخرهم،الانصاريثابتبنورويفعرياد؟بنوطارت

غيرهم.كثيرونوهناك،الأيوبيالدينصلاح

الإسلامي،الأسطو!نفذهاالتيالفتوحاتأشهرومن

بنواحيه؟والأندلمه!،وصقليةبمالصواريوذاتبمقبرصفتح

وغيرها.)كريت(،وإقريطش،رودسوجزيرة

الإسلاموصلأنالبحريةالفتوحات!ذهنتال!سانت

التىوالحضارة،الإنسانيةالقيممعهحاملاأوروباعمة!إلى

الحديث.العصرفيانطلاقتهاأوروباعليهابمت

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الأولمرادصقليةإسصسوا-

الحاسمةالمعاركالأيوبىاارري!اصا،حالإسلاما

سفيادأبيبنمعاويةريادسطارقأ!كيةافيالإممراطورية

نصيرل!موسىسعدسأحلهعداورالأسدلس،

الحطا!فىعمررودس

الإسلاميةالمتوحس!دييا

محيعديبنمحمدأدفهكتابالمكيةالفتوحات

-056)عربيبابنالمعروفالطائيأبوبكرالدين

بوحدةوالقولالصوفيمذهبهيعكسوالكتابهـ(.638

ألافثلاثةمنأكثرفييقعضخمكتابوهوأ!جود.ا

بينموضوعاتهوتتنوع،ببعضبعضهافصوأسهتمترخصفحة

علوموبينوالحقائقالوجودفيالتأملرأخصوصاعلوا

الروحمعرفةعنمختلفةفصولفيتكلبموقد.الشريعة

وأسرارالشرعوأحكاموالأدعمرارالاحوالوعلماالحهتوعلم

والسكرالإلهيالحبوعنوأسرارهاالنبوةوعنالطهارة

.المقاماتوألوانوالمجاهدةوالتوبة

البارعةإشاراتهالكتابفيالأمورأبرزمنأنكما

ومراتبهاالحروفعنالمفصلحديثهفيالذكيةولفتاته

.متميزةصوفيةنظروجهةمنوأسرارهاوخصائصها
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صغيرةأزهاررؤيسول!سل.الصيفطواليزهرحدائقنباتالفتية

أسوبية.

نباتاتمن،الارتفاعقليلشائعحولينباتالفتدة

وأالبيضاء،أو،الشاحبةالزرقاءأزهارهتظهر.الحدائق

أزهارعدةرؤيسولكل.الصيففصلطوال،الوردية

الإمكانوفيبعض.معبعضهاتتلاصق،أنبوبيةصغي!!ة

أوائلفيالبيوتداخلتزرعبذورمنالفتيةنباتاتزرأعة

خارجها.بعدفيماتزرعأوالربيع

عمومة،أبناءشبانثمانيةهمالمغامرونالفثية

يكفيهملماوالطعامبالماءزودوهشراعيامركباأعدوا

)المحيطالظلماتبحرركوبعلىوعزموالأشهر،

فأبحروا،غرائبهويكتشفوأحدودهليعرفوا(الأطلسي

اثنيالجنوبصوبثميوماعشرأحدالغربصوب

إحدىأنها)يرجحالغنمجزيرةوصلواحتىيوماعشر

يحصى.ولالايعدماالغنممنوفيهاالازور(جزر

مرةلحومهافوجدواوذبحوهاالغنمتلكمنفأخذوا

مرةالجنوبصوبفاتجهواأكلها،علىأحدلايقدر

فيهاأخرىجزيرةبلغواحتىيوماعشراثنىلمدةأخرى

(،الكناريجزرإحدىأنها)يرجحوحرثعمارة

أيامثلاثةبهمأبحرزورقفيملكهاوردهمفيها،وأسروا

آسفي.مدينةعندإفريقياشاطئإلىبعدهاوصلوا

الفتيةهؤلاءقصةعلىالاعتمادالباحثينبعضويحاول

قبلالجديدالعالمإلىوصلواالعربأنلإثبات

لالأنهآخرونباحثونبذلكيرضىولاالأوروبسن

إلىإليهاالوصوليدعوالمجزرمنيرجعواأنيعقل

التيالقصةهذهفإنوعموما.أيامثلاثةفيإفريقياشاطئ

تشيرالأقوالأرجحعلىالهجريالثالثالقرنترحإلى

بحرلاقتحاموالمغامرةالجرأةإلىالعربنزوعإلى

هذهالإدريسيروىوقد،ماوراءهواكتشاف،الظلمات

ا!لغرورين.الفتيةوسماهم،القصة

اوريمالقرآنسورمنالفجرسورة.سورةالفجر،

.والثمانونالتاسعةالحثحريفالمصحففيترتيها.ا!لكية

أقسماللهلأنالفجرتسميتهاجاءت.آيةثلاثونآياتهاعدد

العشروبالليالي،الليلظلمةمطاردتهعندالفجربضوء

شيءكلمنوالفردوبالزوجالحجةذيأولمنالمباركات

.13الفحر:والوتر!والشفعأزرعشروليالرز؟والفجر)

والأدلةالبراهينتناولتالمكيةالسوركسائرالفجر

قسمذلكفيهل)العقيدةتثبيتفيالعقولذووبهاليقتنع

.هالفحر:حجرلأ!لذي

لرسلالمكذبينالأمبعضقصصعنالفجرتحدثت

منبهمحلماوبيان،فرعونوقوموثمود،عاد،كقوم،الله

ربكفعلكيفترألم)طغيانهمبسببوالدمارالعذاب

فيالعبادابتلاءفيتعالىاللهسنةبينتثم6.الفجر:بعاد!

فيالإنسانوطبيعةوالفقر،والغنىوالشر،بالخيرالحياةهذه

فأكرمهربهابتلاهماإذاالإنسانفأما)للمالالشديدحبه

رزقهعليهفقدرابتلاهماإذاوأما:؟أكرمنربيفيقولونعمه

.51،61أغحراأهانن!ربيفيقول

وشدائدها،وأهوالهاالاخرةعنالسورةتحدثتثم

مآلوبيانوأشقياء،مععداءإلىالقيامةيومالناسوانقسام

الأرضدكتإذاكلا)الخيرةالكريمةوالنفس،الشريرةالنفس

بجهنميومئذوجيءبزآصفاصفاوالملكربكوجاء!!دكادكا

.1232الفحر:!الذكرىلهوأنىالإنسانيلذكريومئذ

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

التيالفجلوجذور.اللحميلجذرهيزرعنباتإلفجل

دونتؤكل.المذاقولاذعة،هشة،بالفجلياتأيضاتعرف

للشهية.فاتحاطعامابوصفهاأوالسلطاتفيطبخ

منه.مختلفةلأنواعا!كحورةوا.المداقولاذعهشجذرهالفجل
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،مدورةبعضها،الفجلياتمنمزروعةأصنافوهناك

ويتفاوت.الجليديةالكتلشكلعلىوبعضها،مستطجلةأو

كيلومنأكثرإلىجم28منأقلمن،الفجلياتوزن

والأصفر،والأحمر،،الأبيضفتشملألوانها،أما.جرام

الأحمرمنومزيجوالأسود،،والبنفسجي،والوردي

الطقسفيأفضلبصورةالفجلياتوتنمو.والأبيض

هذهوتكون.الصقيعتحم!!علىقادرةوهيالبارد.

زراعتهامنيوما06إلى02بعدللحصاد،جاهزةالنباتات

النصوفىتزرعالتيالفجلياتومعظم.الصنفحمسب

،مارسحلالحصادهايتما،الأرضيةالكرةمنالشمالي

فىأغجلياتاالناسمنكثيرويزرعومايو.،وأبريل

وتنتشر.السريعنموهواسباتاحجملصغرالمنزليةحدائقهم

الأطفالوحدائقالمدرسيةالحدايمسفيالفجلياتزراعة

زراعتها.لسهولة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.البريالفجل

(.البري)المبى

الس!(.)ا!الأسنانانظر:.اووة

الجديديةالقدرةأيضاوتسمىالدردورديةالفجوة

والموادالمتماس!صةغيرالصخورفىالشكلأسطوانيتجويف

تترك.أخالمثاانصهارمخلفاتمنتنشأالتيالأخرى

ح!لها-تدفنالجليدمنكبيرةكتلاوراءهاالمتراجعةالمثلجة

وعندما،المنصهرةالمثلجةمخلفاتفي-منهاجزءأو

وتبقى.اسدردوريةاأغجوةاتحدثفإنهاال!ضلتلكتنصهر

وتكونبالماءتمتلئقدذلكومع،جافةالفجواتبعض

الدردورية.البحيراتأوالمستنقعات

.()الفحيرةترالإماا:نظرا0ةلفجيرا

.(-م1291،هـ-0431)شاكر،الفحام

وتربويوسياميجامعيأستاذالفحامكاملمحمدشاكر

الليسانسشهادةنالبسوريا.حمصبمدينةولد.سوري

عامالقاهرةبجامعةالادابكليةمنالعربيةالآدابفى

المدارسفيمدرساعم!!حيثسورياإلىعاد.أم469

علىحصلأم.579عامحتى4691عاممنالثانوية

جامعةمنالآدابفيالدكتوراهثمالماجستيردرجتي

وزيراالفحامشاكرالدكتورعين.ام069عامالقاهرة

فيالادابب!طيةمدرساعملثم.أم639عامللتربية

العربيةللجمهوريةسفيراعينثم.سنةلمدةدمشقجامعة

6891عاممندمشقلجامعةرئيساثمبالجزائر.الصورية

7891عاممنالعاليللتعليمزيرارثم.أم079عامحتى

(ام599اهـ،)415حاليايعملأم.089عامحتى

عضووهو.دمشقبجامعةالاداببكليةمحاضراأستاذا

الاستشارية.والمجاس!العربيةاللغةمجامعمنالعديدفي

الاستشاريوالمجلس،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمنها

الندواتمنالعديدفيشارك.الفلسطينيةالموسوعةلهيئة

التربويةوالدوليةوالعربيةالوطنيةوالمنظماتوالمؤتمرات

مؤلفاته:من.والمقالاتالمؤلفاتمنالعديدله.والثقافية

شعرفينظرات؟الأندلسشعرمنمختاراتبمالفرزدق

برد.بنبشار

عامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم989اهـ،904

بوساطتهايتمطبيةطريقةاووالأ!ثحص

يزيلأنيمكنفمثلا،المجهر.تحتالحيةالأنسحةاشحص

نأويمكن.المريضورمذسيجمنصغيراجزءاأطبيبا

جدا.رقيقةأجزاءإلىويشرحالنسئحالآهذأيجمد

النسيجبفحصالأمراضعلماختصاصييقوموعندما

)غيرحميداالورمكانإذامايقررأنيستطعالمجهر،تحت

لاجتياحالخبيثةالأورامتميل)سرطانيا(.خبيثاأو(،سرطاني

غالباالجراحعلىويجبفيها.والنموبهاالمحيطةالأنسجة

منيتأكدلكي،المحيطةالأنسجةمنكبيرةكميةيزي!!أن

الورميكونعندماولكن.الورملخلاياأعاملةااضهإزا

أنظر:.وحدهالورمبإزالةيكتفىأ!بي!افإنحميدا،

.لورما

بممعينةأمراضتشخيصفيأيضاأطريقةاهذهتساعد

أماكنفيللخلايامميزةأنواعالأمراضهذهفيتظهرإذ

فيتغيراتتسببفبعفالامراض.الجسممنمحددة

.اللمفاويالجهازانظر:.اللمفاويةالعقدفيالخلايامظهر

بعضهالأنبمبسهولةتفحصأناللمفاويةللعقدويمكن

علىيحصلواأنللأطباءويمكنالجلد.تحتمباشرةيوجد

الظهاريةالأنسجةكشطبوساطةالمجهريللفحصنسيج

يمكنهمكما(،الجسمتجاويفسطحتكسوالتي)الأنسجة

إبرةباستعمالالكليةأوالكبدأنسجةمنعيناتأخذ

بالسحب،العظمنقىمنخلاياتنقلأنويمكن.مجوفة

الخلايا،منمعينةأنواعوجوددلقدر.إبرةخلالمن

.محددةأمراضعلىالعظمنقيفيمفرطةوبأعدأد

،الدموالع!ج(،)التشخيصالإيدزانظر:ادم.لمححص

.الدمكراتعد

الفحم)استعما!تالحجريالفحمانظر:اليئي.الفحم

(.الحجري)الفحمالوقودبمفحم،اللجنيتالححري(،



922الحجريالفحم

انيظتاختزنتالصنين.منملايينعدةقبلماتتالتيالمباتاتبقايامنكلتاهماتكونت،الحجريالفحممنقطعةمعسرخسينبماتأحفورة

الخطهوطوبقيتالتأحفر،عمليةأثناءالمحتزنةطاقتهاعنأحافيرأصحتالتيالنماتاتوتخلت.الشمصساستمدتثاطاقةحياتهافترةحلال

الفحميحمرقعندماحرارةهيئةعلىتتحرر،الحجريالفحمليللفحمالمكونةالنماتاتطاقةولكن.العاممظهرهاعلىتدلالتيالعريضة

.الحجري

الحجريالفحم

قابلاللونبنيأوأسودصخرالحجريالفحم

فإنهالحجريالفحماحتراقوعند.والاحتراقللاششعال

الحرارةاستعمالويمكن.حرارةشكلعلىطاقةيعطي

وفي،المنازلتدفئةفيالحجريالفحماحتراقعنالصادرة

الألمماسيالالشخدامولكن.مختلفةعديدةمنتجاتعمل

إنتاجمعاملوتعطيالكهرباء.إنتاجفيهوالحرارةلهذه

فيالمستهلكةالكهرباءثلثيالحجريالفحمباحتراقالطاقة

فحمإنتاجفيكذلكالحجريالفحمويستعمل.العالم

والفولاذ.الحديدصناعةفيأساسيةخاممادةوهوالكوك

يمكن،الكوكفحمإنتاجعمليةعنأخرىموادوتنتجع

كالأدويةالمنتجاتبعضصناعةفىبدورهااستعمالها

.والأسمدةوالأصباغ

الرئيسيالمصدرماضيةفترةفيالحجريالفحموكان

المحركاتأنتجتوقد.الصناعيةالبلدانجميعفيللطاقة

معظم،الحجريالفحماحتراقعنالنابخبالبخارالعاملة

عشرالتاسعالقرنبدايةمنذالبلدانلهذهاللازمةالقدرة

أصبح،العشرينالقرنبدايةومنذ.العشرينالقرنوحتى

معظمفيللطاقةالرائدينالمصدرينالطبيعيوالغازالنفط
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النفطفإنبمالحجريالفحمنقيضوعلى.العالمأرجاء

لتشغيللازمةأخرىوقودوموادلترولإلىتحويلهيمكن

الطهبيعيالغازاستعمالحلوقد.الحديثةالمواصلاتوسائ!!

يجرىوأممن،.الحراريةالطاقةلتوليدالحجريالفحممحل

أطبيعىاوالغارالنفطمنالعال!موارداستهلاكحاليا

فإرالحاليبالمستوىالاستهلاكا!متمرماوإذا.بسرعة

الحاديالقرنأوائلفيولنضبتستهلكقدالنفطموارد

بدورهاستنضبأطبيعياالغازمواردأنكما.والعشرين

منالعال!امصادرأماوالشري!.الحاديالقرنأواسطفي

سنة022حواليإلىومستمرةباقيةفهيالحجريأغحما

الحالية.الاستهلاكمعدلاتوفقوذلك،مقبلة

إنتاجفيالحجريأطفحمالمتناميالاستعماليسدوقد

أخازامنأ!4!المترايدالمقصخاص،بشكلالكهرباء،

يحم!!الحجريأصفحماأ!اممتعمافإن،ذلكومع.والنفط

يشك!!احتراقهإنإذخاص!بمنوعمنمشاكلطياتهفي

عديدةوسائلطورتوقدالهواء.لتلوثرئيسياسببا

حتىجدواهاتثبتول!مكلفةوأممنهاالتلوثمنللتقليل

التوسعقبلالألعماليبواالطرقهذهتحسينمنولابد.الآن

فإلىلهذاوبالإضافة.الحجريالفحماممتعمالفيالكبير

س!إلأرض،تحتعميقايوجدالحجريالفحمبعض

ا!شخراجه.يصعبحيث

خطورةأكترتعدالتيالوظائفكانتالماضيوفي

سطحتحتححريفحممنجمفيعاملوظيفةمنوصعوبة

علىحصادالميلاديعشرالتاسعأغرناففي.قليلةالأرض

تحتيومياساعاتعشريعملواأنالمناج!اعمالمنالعديد

هيالمعاوأ!حصالتوقد.أ!مبوغكلأيامممتةولمدةالأرض

الفحموتفتيتت!سمميرفيتستعملالتيالوحيدةالأدوات

يجرفواأنالححريالفحممناجمعمالعلىوكان.الحجري

حالاتوفي.عرباتفيويحملوهالمتفتتالحجريالفحم

الفحمعرباتيجرونالعاشرةسندونالأطفالكانعديدة

التحميلعملياتفيالسماءعملتثما.المناجممنالحجري

الرجالمنالالاففقدالزم!مرورومع.بالعرباتوالنقل

ماتكما.المناحمحوادثشيحياتهماوالأطفالوالنساح!

امشنشاقبسببالرئتينبامراضإصالتهمحراءآخرونآلاف

المناح!.صىالعمليةحياتهمطوالالحجريالفحمرماد

مناحمفيالأعمالامعظماالأياماهذهالآلاتوتنفذ

المناجم،فيالأمالىإجراءاتتحسنتكماالحجرممب،الفحم

المنا3فيالأطفالتشغي!!حظروتم،العم!ساعاتوقلت

نسبةوانخفضت.الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةقبل

القرنفيكبيرةبصورةالمناجمحوادثبسببالوفيات

الفحماتعدينمهنةفإنالأحوالهذهكلوفي.العشرين

الخاطر.مهنةمازالتمناجمهمنالحجري

،الحجريالفحمتكونكيف،المقالةهذهتناقش

تناقشكما.تعدينهوطرق،واستعمالاته،وجودهوأماكن

وكذلك،ونقله،الحجريالفحمتنظيف،كيفية

العالم.فيامشعمالهوتاريخ،عليهأغائمةاأ!شاعاتا

الحجريالفحملكونكيف

ودفنتماتتنباتاتبقايامنالحجريالفحمتكون

الحجريالفحمفإنولهذاآ.عامليونإلىمليون004قبل

التيالنباتاتأنويعتقدأحفوريا.وقودااعتبارهيمكن

.وعندمستنقعاتفينمتقدالحجريأغحماشكلت

مادةمنسميكةبالتدرلطبقةتشكلتأضباتاتاموت

تتصلبالمادةتلكأخذتثمالمستنمققاعلوثالنبات

)نسئالخثتسمىأخرىمادةإلىهـتتحولاشمنمع

الخثرواسبأصبحتالزمنمرورومعمتفحما(.نماتى

المادةوبتراكم.الأخرىوالمعادنمالأاكتمدفولة

الرملكحجرصخرإلىتحولقدمنهابعضافإدالمعدنية

الموادوثقلالصخريةالطقاتثقلولتزايد.والطفل

ويطلق.حجريفحمإلىالخثتحولبدأالفوقيةالأخرى

الأخرىوالصخورالرمليوالحجرالحجريالفحمعلى

الرسوبية.الصخوراسممترمسبةموادمنتشكلتالتي

الحجريالفحمتكوينمراحلمنالأولىالمرحلةتنتج

متمعدن(.)خشباللجنيتيسمىاللونداكنبنيافحما

تحتالواقعةالمدفونةالخثترسباتعناللجنيتويتطور

الخث،ترسباتتعلوالتيالموادثق!!منآتشديدضغط

.الأرضلقشرةالداخليةالحركاتتأثيرم!وكذأ!ك

أكثرفحمإلىاللجنيتيتحولأ!مغطاريادةوباسشمرار

وتحت.الحمريتحتأوالقاريتحتالفحميسمىصلابة

أشدفحمإلىالقاريشمبهالفحمشحولأعظمضغوط

تأثيروتحت.الحمريأوالقاريالفحميسمىوقوةصلالة

فحمإلىالقاريالفحميتغيرالشدةبالغةضغوط

صلابة.الحجريالفحبمأنواعأكثروهو،الأنتراسيت

أنواعأقدمهوالانتراسيتيكونالحالاتمعظموفي

أنواعبنعمراأحدثهااللجنيتيكونكماعمراالفحم

الأنتراسيتأنواعبعضبدأتوقد.الأخرىالفحم

تشكلتبينما.عاممليون004علىيزيدماقب!!أضش!ط!با

وأعظم.جةالماصعامالمليونخلالاللجنيتأنواخبعص

تاريخمنحقبةأثناءكانالحجريأعحمافيهتعتم!شلعصر

حواليتبلوذلك،الكربونيبالعصرتعرفالأرض

أجزاءالمعستنقعاتغطتوقد.عاممليون092036

نمتكماالعصر.ذلكأثناءالأرضسطحمنكبيرة

فىالأشجارشبيهةوالنباتات،الطويلةالسراخسنباتات

منضخمةكمياتموتهابعدوأنتجتالمستسقعاتهذه
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الحجريالفحمتكونمراحل

تحول-ا:رئيسيةمراحلثلاتعلىالحجريالفحمتكونيشتمل

الخثدفي2الحثتسمىمادةإلىالميتةالنباتاتبقاياوتبدل

السنينملاييرأوآلافلمدةشديدضغطتحتالمدفونالخثوقوع3-

منكلاتوضحالتاليةوالأشكال.حجريفحمإلىبعدهايتحول

.الثلاثالمراحل

ضاومنالنماتية،المادةتراكممنتكونتالحثمنسميكةطبقة

موتبعدالنباتيةالمادةتشكلتوقد.مستنقعقاععلىتصلبت

هذهوكانت،قاعهفىوتجمعتالمستنقعفىنمتالتىالنباتات

.الأرضسطحم!كبيرةمساحاتتغطيللخثالمشكلةالمستنقعات

تغطيلالرواسبتسمىالحبيباتمفككةمعدنيةمادةمنترسبات

الخثطمقةفوقالترسباتهدهتراكموباستمرار.بالكاملالح!طبقة

وتكبس.تنضغطالأحيرةهذهلإن

وأ!ل!هـحاأ!الىسباتأ!حتكلمايتزايدالخثعلىالفغط

الضغطويحولصخرا.ويصبحيتصلبالمرسباتهدهوبعض.ورنا

.حجريفحمإلىالخثالمتزايد

الفحممنوفيرةترممباتالانوتعرف.للخثالمكونةالمادة

التيالخثترسباتمنهائلةكمياتعنتطورتالقاري

متر-2أحواليويستلزم.الكربونىالعصرأثناءتشكلت

م.3،سمكذاتطبقةلإنتاجالمضغوطالنباتمادةمن

البتو!ن.فحممن

لتشكلملائمةبيئاتفيتتراكمالنباتيةالموادولاتزال

مثلالوأسعةالمستنقعاتأراضي،كبيئاتالحجريالفحم

المتحدةالولاياتفيفلوريدأجنوبىفىالإفرجليدزأرض

ظروففىالخثتشكيليتطورأنويمكن.الأمريكية

مئاتبعديتحولثم،المتراكمةالنباتيةالموادمنملائمة

.الحجريالفحممنمختلفةأخرىأنواعإلىالسنينآلاف

الحجريالفحمراقاتالحجريالفحمطبقاتتسمى

الراقاتهذهسمكوشراوح.الحجريالفحمعروقأو

راقاتوتتكونأكثر.أوأم2و.سم2،ءمنأقلبين

أنواعأوقاريةشمبهأنواعمنسمكاالأكثراالحجريالفحم

منالحجريالفحمرواسبمنالعديدو!ألف.لجنيتية

بطقاتبعضعنبعضهمامنفصلينيكونانأكثرأوراقين

مستنقعاتبوساطةالتكويناتهذهونشأت.صخرية

فوقتطورتالحجريللفحممشكلةجديدةملائمة

أصبحجديدمستنقعوكل.مدفونةأخرىمستنقعات

المستقل.الحجريالفحممنراقإلىتطورمدفونا

لسطحموازيةالحجريالفحمطبقاتبعضوتقع

الحركاتبفعلمائلةأخرىطبقاتوتكون.تقريباالأرض

ماوعادة.الأرضمائسطحمائلةبزاويةوتوجدالأرضية

فحوممنالعميقةالحجريالفحمطبقاتتتكون

الحركاتأننجدعديدةحالاتوفىالقار.الأنتراسيت

القارالأنتراسيتفحومطبقاتبرفعقامتقدالأرضية

.الأرضسطحمنقريبوضعإلىالعميقة

عنأيضامسؤولةالأرضيةالحركاتهذهمثلوتعتبر

.والجبالالتلالفيفحميةراقاتوجود

الحجريالفحماستعمالات

تركيبهعلىالحجريالفحمالممتخدامطريقةتعتمد

الفحمإلىيشارماوغالبا.فيهالرطوبةومحتوىالكيميائي

لهليسإذحقيقيا،معدناليسأنهإلا،كمعدنالحجري

منالحجريةالفحومكلتتركب.ثابتكيميائيتركيب

فتتركبالصلبةالأجسامأما.رطوبةومنمعينةصلبةأجسام

والنيتروجينوالهيدروجينالكربونعناصرمنأمعاسا

كثيراتتباينالحجريةالفحومولكن.والكبريتوالأكسجين

حيثمنوكذلكالعناصر،هذهمنمحتواهاحيثمن

منترسبانيوجدلاالحقيقةوفى.الرطوبةمنمحتواها

التركيب.حيثمنتمامامتشابهانالحجريالفحم

بربمث!ا!غ!لمثيكبئلا!تزكا*!كلثجك!كغئه!؟

يأورل!!!!ي!ى*71-اا-اإ-س:صلا!/3،!!بر!تركا،!!-بر
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محتواهاصل!صميةطبقاعادةالحجريةالفحومتصنف

وأأصنا!أربعةفيالحجريةالفحومتجمعوعليه.الكربون

أهـالحمريةالفحوم2الأنترا!سيتاتأ:هيرئيسيةرتب

القاريةتحتأوالحمريةتحتالفحوم3القارية

محتوىوشناقص.اللونالبنيةالفحومأوأطجنيتاتا-4

فالأنتراسيتاترتبها.تدليمعالحجريةالفحومفيال!صبون

عنصرمن%89حواليعلىتحتويالأعلىاشتبةذات

حوافيعلىالأدلىالرتبةدواللجنيتيحتويبينما،الكربون

الفحومفياشطوبةحصميةأما.الكربونعنصرمن0%3

تحتالفحومفيرتبهاتدنيمععكسيافتتزايدالحجرية

حراريةطاقةعلىالأخيرةأغحوماوتحتوي.واللجنيتاتالقارية

أغحواواالأنتراسيتاتمنكلفىالحراريةالطاقةمنأقل

الحرارةحصميةأنهاعلىالحراريةالطاقةإلىويشار.القارية

.الحجريالفحممنمعينمقداراحتراقعنالناتحة

الأ!ضراأعحومامن-بعيدحدإلى-الحمريةوالفحوم

الفحمارتبب!تمناستخداماالأكثرأنهاكما،وفرة

مماقليلاأعلىحراريةقةصاأذاتوهي.الرئيسيةالحجري

الملائمةالوحيدةأسفحوماوهى،الأنترام!يتاتفحومتنتجه

كماالاشتعالصعبةفصالأنترامميتاتأما.الكوكلإنتاج

لإنتاجالمعتادةالحديثةأطرقالاتناسبالاحتراقبطيئةأنها

وفرةالأقلأنهاكما.الحجريالفحمامنالكهربائيةالطاقة

الأرلةالحجريةالفحومرتبب!تمن

وقوداالحجريأغحمايعتبركوقود.الحجريالفحم

نسبيا.عاليةحراريةقيمةعلىواحتوائهوفرتهلسببنافعا

تحدمعينةشوائبعلىالحجري11يحتويذلكويم

عنصرأسشوائباهدهتشم!كوقود.استعمالهصلاحيةمن

الفحمااحتراتولدى.متنوعةأخرىومعادنالكبريت

عنصرمعيتحدالكبريتعنصرمعظمفإنالحجري

أكسيدثانيغازهوساماغازاويكونانالأكسجين

رماد.إلىفتتحولالأخرىالمعادنمعظمأما.الكبريت

باسمللرمادالمنتجةالموادإلىالحجريالفحمصناعةوتشير

.الحجريالفحماحتراققبلحتىرماد

من%امنأقاعلىالحجريةالفحومبعضوتحتوي

منالقليلالمحتوىذاتالفحوموهذه.ال!صريتعنصر

وبدونكبيرةبكمياتحرقهايمكنالكبريتعنصر

إلىال!صريتأكسيدثانيغازمنضارةكمياتإطلاق

ماعلىتحتويعديدةحجريةفحوماهناكأنإلاالهواء،

أعحوماهذهوتسبب.أس!صبريتاعنصرمن%أعلىيزيد

منالعاليالمحتوىوذاتالمتوسطالمحتوىذاتالحجرية

بكمياتاحرقتإذاللهواءخطيراتلوثاالكبريتعنصر

صعوبةحدتوقد.المناسبةالأمانتدابيرأخذدونكبيرة

ا!شعمالمنالتلوثمنالأمانتدابيرتطويرتكلفةوارتفاع

عنالناتجالرمادبعضأنكماكوقود.الحجريالفحم

الهواءفيشسربقدالحجريالفحبممسحوقاحترات

الكبريتأكسيدثانيغازضعانهذافيشأنهويلوثه

أدواتتطويرجرىفقدحالكلوعلىأسذكر.االسالف

الفحماحتراقمنالمتطايرالرمادحجزيم!ضهاوأجهزة

تسربهدونيحولالذيالأمر،الدخانعوادمشىالحجري

الفحماستعمالويتركزالهواء.تلويثثمزمنالهواء،إلى

الكهربائية.القدرةلإنتاجرئيسيبشكلكوقودالحجري

محطاتمنالعظمىالغالبية.الكهربائيةالقدرةإنتاج

محطاتوكل.بخاريةتوربييةمحطاتأش!!ربائيةاالقدرة

بوقودتعملالتيالأخرىالمحطاتوكلأضوويةاالقدرةتوليد

توربينيةمحطاتأيضاهيالزيتأوالغازأوالحجريأغحما

يديربقوةمضغوطالخاراالمحطاتهذهوتستعول.بخارية

التيالمولداتتحركبدورهاوالتيأعنفاتاعجلاتبدوره

البخاريةالتوربينيةالمحطاتوتتباين.أححمربائيةأأ!قدرةاتش!ت

الحرارةتوليدكيفيةفىوذلكبينها،فيمارئيسىبش!ط!

عنالحرارةتولدالنوويةفالمعاملأجخار.الإنتاخأصلازمةأ

فتقومالأخرىالمعاملأما.اليورانيومعنصرذراتانشطار

المولدانظر:النفطأوالغازأوالحجريأغحمااحتراقعلى

التوربين.بمالكهربائيةالقدرة؟الكهربائى

الحجريةالفحوبم)القارية(الحمريةالفحوملقيتأغد

،وفرةالاكثرالفحوملأنهاالكهربائيةالقدرةلتوليدالمفضلة

الفحومبينمنالأعلىالحراريةالقيمةذاتولأنها

علىتحتويالتيواللجنيتالقاريةتحتكالفحوم،الأخرى

الفحوم.بينمنالأدنىاالحراريةأعيمةا

الفحميستعول.الحجريللفحمأخرىاستخدامات

تدفئةفيوأوروباآسياقارتيمنمناطقفيل!ضرةالحجري

الغازحلالمتحدةالولاياتوفي.الاخرىوالمبانيالمنازل

ومع.للتدفئةكوقودالحجريالفحممحلوالنفطأطبيعيا

أدتقدالطيعيوالغازالنفطتكلفةارتفاعفإنذلك

استخدامإلىالعودةإلىالتجاريةوالمبانيالمصانعببعض

المحترقةالفحومأكثرمنوالانترامميتات.الحجريالفحم

أنهايمالمنازلتدفئةعمليةفيالمفضلةفهيولذلكنظافة

علىالقاريةالفحومتفضلالسببولهذا.تكلفةالأكثر

والمبانيالمصانعلتدفئةاستخدامهافيالأنتراسيتات

ذاتواللجنيتاتالقاريةتحتوالفحوم.الأخرىالتجارية

بكمياتإحراقهايتعينولذا،منخفضةحراريةمعدلات

لذلكونتيجة.كافيةبفعاليةالحرارةتوأسيدأجلمنكبيرة

والتسخين.التدفئةأعمالفياستخدامهايندر

أجلمنالماضيفىالحجريالفحما!شخدموقد

كثيرةمنتجاتلصناعةاللازمةالحرارةعلىالحصول

المعلبة.ال!طعمةصناعةإلىالزحاخ!صناعةمنتتفاوت



الإعلاقمحكمفرنفىالححريالفحميسخنالكوكإنتاجمعمل

وفيأصفولاذ.اصاعةفىرئيسيةخاممادةيعتبرالديالكوكلإشاج

الفرنمنرفعهاتماللونحمراءالساحنالكوكمنكتلةنرىالصورة

ونقلهابحملهاالعربةوستقومحديد.سكةقضبادعلىتسيرعربةإلى

تبرد.حيثالمعملمنآخرجزءإلى

إلىالصناعةأربابعمد،العشرينالقرنبداياتومنذ

منتجاتهم.معظملصناعةالطبيعىالغازاستعمالتفضيل

علىفاقتصرتالحجريللفحمالرئيسيةالاستخداماتأما

بعضتحولتذلكومع،والورقالإسمنتصناعات

الطبيعيالغازلأسعارتفادياالحجريالفحمالىالصناعات

المرتفعة.

خامكمادةالحجريالفحم

فيخامكموادالحجريالفحممنالمنتجةتصبالمواد

منأستخدامهحيثمنانتشاراالأكثرالكوكويعد.الصناعة

إلىالقاريالفحمتسخينمنالكوكوينتجالموأد،هذهبين

.الإغلاقمحكمفرنفيتقريبام51و001حرارةدرجة

الفحماحترأقدونالفرنداخلالأكسجينتوفرعدميحول

فيالصلبةالأجعسامبعضبتحويلالحرارةوتقوم،الحجري

فهيالمتبقيةالصلبةالموادأما.غازاتإلىالحجريالفحم

الكربونمنمطفأزبدهيئةعلىصلبةكتلةوهوالكوكفحم

القاريالفحممنمتريطن5.1ويلزمتقريبا.الخالص

وتف!حيلولتوضيح.الكوكفحممنواحدمتريطنلإنتاج

.الكوكان!:،الكوكإنتاجعمليات

علىللحصولالمستعملالحجريالفحمويسمى

اهـبريا!3!كلنوير.المتكوكبالفحمالكوك
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،الحجريالفحممنالكهربائيةالقدرةلتوليدمحطةفينقلنظام

توليدإدالتوليد.محطةغلاياتإلىالحجريالفحملقليتمحيث

الكهربائيةالقدرةمعظمينتجالحجريالفحماحتراقمنالقدرة

العالم.!يالمستخدمة

خصائصالفحميحملأنيجبالكوكلإنتاجمنا!مبا

وكميةالكبريتعنصرمنقليلعلىاحتوائهمثلمتنوعة

القاريالفحممنخاصةأنواعوهناكالرماد.منمحددة

الضرورية.والخصائصالصفاتهذهتحملفقط

الفولاذ.بمصانعملحقةأجزاءالكوكمعاملومعظم

وحجرالحديدخاممعالكوكبحرقالفولاذمصانعوتقوم

لإنتاجلازمنقيحديدإلىالحديدخاملتحويلوذلكالجير

لإنتاجالكوكمنمتريطننصفحوأليويلزمالفولاذ.

فيالكوكدورولوصف.النقيالحديدمنمتريطن.،9

والفولاذ.الحديدأنظر:الحديد.إنتاجعملية

حيثالكربنة؟اسمالكوكإنتاجعمليةعلىويطلق

نأبعدالكربنة،عمليةخلالالناتجةالغازاتبعضتتحول

وفي.الحجريالفحموقطرانسائلةأمونياإلى-تبرد

زيتإلىالمتبقيةالغازاتبعضتتحوللاحقةعمليات

الحجريالفحموقطرانالأمونياالصناعويستخدم.خفيف

.والأسمدةوالأصباغالأدويةإنتاجفيالخفيفوالزيت

أسطحأعمالفىأيضاالحجريالفحمقطرانيستعملكما

أثناءالمنتجالغازبعضويصبح.الطرقورصفالمنازل

غازاوالحجريالفحمبغازويعرفسائلا،الكربنةعملية

قيمةذوولكنهالطبيسالغازمثليحترقوهو.الكوكفرن
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)دقايتالسناجمنكبيرةكمياتويطلق،أقلحرارية

غازاستهلاكيتمالعادةوفى.احتراقهلدى(الكربون

التيالمعاملداخل،رئيسيوبشكلهذا،الحجريالفحما

لعملياتاللازمةالحرارةتوليدفييستخدمحيثتنتجه

.والفول!ذال!صكنتا!إ

مباشرةالحجريالفحممنالغازعلىالحصولويمكن

التغويز،تسمىعديدةبصرثوذلكالكربنةعمليةبدون

فىالححريأغحمااحرقالتغوفيطرقأبسطوتتضمن

غارأصناخاأخازايشبهرأبحار.اأوالمضغوطالهواءوجود

ممحفضةحراريةقيمةعلىباحتوائهوذلكالكوكأفران

عملياتبعضرفىأساسايستخدموهو.للسناجوإطلاقه

ذاتأصسائلاأ!قودامنأنواعإنتاجفيوكذلك،الصناعة

أ!رتاولكنالوقود.وزيتالبترولمثل،أحاليةاالطاقة

الفحموقودمنالأنواعهذهلإنتاجحالياالمسشخدمة

علىالعلميونالباحثونيعملر.ومعقدةمكلفةالحجري

ت!طفة.وأق!سهولةأكثرطرقتطوير

الحجريالفحموجودمناطق

ترسباتهوتنتشر،أغاراتأكلفيالحجريالفحميوجد.

القطبفيالأرضيةال!صةشمالأقصىمنتراكماتهأو

الجنوبية.القطبيةالقارةفيجنوبهاأقصىحتىالشمالى

مياهتحتالحجريالفحمامنترسباتوتتشكل

اقتصاديةقيمةذاتوهى.الشواطئعنبعيداالمحيطات

تعدينها.صعوبةبسببوذلك،الراهنأ!قتافىمحدشدة

تعدينهايمكنالتيالحجريأ!حمااترسباتهـتسمى

معظموفى.الحجريالفحمباحتياطىمربحةبصورة

06عنالحجريالفحمرأتسمكيقلأ،أيجصأ،تالحا

كاحتياطي.تصنيفهالمناجمأدهندسىيم!شحتىسم

المدىطويلةالحجريالفحماحتياطيتقديراتوتشم!!

ولكن36..إلى03سمكذاتحجريفحمطبقات

لاحقاتعدينهايجريأنيمكنالرقيقةالطبقاتهذهمثل

معظموتشمل.والواعدةالمنتجةالتراكماتنفادبعد

التراكماتتلكالحجريأسفحمااحتياطيتقديرات

ظ-ى-سفي-+!ص--ص---العالمفيالفحمترسبات

!ءكا3؟!لمبنلماوروبا.-فى----!--:-----الأنتراسيتات"

س1لمبمهبمفيء.لولم!ه!،.اممرالياا،!الأ----.*"-.-ء.-+
ء/*كا--..-7-،----!-الحمرلهوتحتالحمرية- لطانلالمط"لمانيا-ءاللجنحتاتتمأ

ء*
بهسالإ73-دبهحر*7ىص--*تممنغولما

إجمبرتغالأنشانلهأ7ص\3*بر-*!غلحغ!جالياد!-3-حهس!ض-لأ-.لمح-ء؟كوريا-

لمؤالمغرس!في*!7-اليؤك!،-?عطركيا-*!،صىء3السمالدهة؟لم.-،ص .7رر-*-لا?-الصي!!لا3ضكوزياالعال!--

ءلأح!-3إيرا!.رص؟ححوو".الجنوليهء-ة ىصو!س3-،7!ص،*"أ!لحئض

3333-حورثيلمالهندص!؟-؟-لأ-!لم!لم!لمتايوان،كأفىئ!!أ

كئئفيح!ير-ي!ىء?-**!.كا

بموصصسمئم!أصلأ..!-!-+يز--ا!شنام!!هبم؟الفلبي!:،7ءص

،!7---+!!لا،كاسءممم3ير!-ء*ص*لأ.،--3.،لا--:دثأللئم!1

لأكا،-سص

3!ص1سص---."ة---عبر!.-،-ير؟-7يخإب"ا-ث

س--ء-ء*-*3ع!؟!حبمخح!لا-ط!.ءع؟*؟3!-?

المحيطلأ!رر-؟،ءالمحيض.؟---،ددإندوتيسلاغس3-7-،-،*!*إ+*7كال!!س-

"لجلوطلسي!سص*كابمعع!كاكايسسبر-ع؟-يالهتث-7كأعس7+لا-لم3!-كا!ص-ء؟!لم!لا،7ش

كاهمسرل!23ءىصدلم-."!أستراللا*برلملأ

سهيحيسص7

افزيالياحنو!لا-

؟7.ء.ص-لأ--س-!بر-كالمع

،الأشراسيتات-الرئشميةالححريالفحمألواعساطبيعية(ا)التراكماتالرئيسيةانتر!باتالحريطةهدهتوضجح**لأكاسى-!بر

تملكإذالعالمفيالترسباتأكرالمتحدةالولايات!ييوجدحيث،واللجنيتات،الحمريةوتحت،والحمرلةكل"،مصر3.7

7ن!وريلندا

ايضا.كهيرةترسباتوالهنداجا،واستراورومميا،،الصينمنكلولدى،المؤكدةالعالمااحتياطياتم!42%
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تكونوربمامنها.والتأكداختبارهاجرىالتيالفحمية

منأقلأوأكبرماحدإلىالحقيقيةالاحتياطياتكميات

مهندسويقومالحجريالفحماحتياطيولتقدير.التقديرات

الفحموجوديحتملالتيالمناطقفيالأرضبحفرالمناجم

منعيناتالحفرعمليةأثناءوتؤخذبها.الحجري

بعضهاتعاقبهاترتيبحمسبوذلكالصخريةالتركيبات

راقاتوسمكعمقمعرفةيمكنثمومنبعض،فوق

منعديدةعيناتودراسةأخذوبعد.الحجريالفحم

امتدادتقديرللمهندسينيمكن،الحجريالفحمراقات

منالكبيرةالمنطقةوتسمى.معينةحجريفحمترممبات

الحجريالفحممنمؤكدةاحتياطياتبهاالتىالأرض

.الحجريالفحمحقل

هناكليست.العالمفيالحجريالفحماحتياطيات

الكامنةالحجريالفحمكمياتلمجموعموثوقةتقديرات

المؤكدةالاحتياطياتمجموعويبلغ.الأرضسطحتحت

هذاويمثل.متريطنتريليونالعالمفيالحجريالفحممن

-+سمىهم!لمصح!رئحش*!س!بم

ب!كندا

سحرع

كاو!س!عص

في

اثحيط

الأطيلسي

الشمالي

---لأكفرز-+

(البر

لم!سلكإكم؟

ا!ا!لارجنتين

لألأ!ع؟
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علىعليهاالحصوليمكنالتيالحجريالفحمكميةالرقم

باستخدامالمعروفةالحجريالفحمترسباتمنمربحنحو

معظمتوجدالحاليالوقتوفيحاليا.المتاحةالتقنيات

وإندونيسياوالصينأستراليافيالمؤكدةالاحتياطيات

إفريقياوجنوبوألمانياالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوروسيا

والهند.وبولندا

الحجريألفحمتعدينكيفية

مجموعتينإلىالحجريالفحممناجمتقسيميمكن

أرضية.التحتالمناجم2-.السطحيةالمناجم-أ

تجريدالحالاتمعظمفيالسطحيالتعدينيتضمن

.الحجريالفحمترسبفوقالقابعةوالصخورالتربةوإزالة

الحجريالفحمترسباتتغطيالتيالموادهذهوتعرف

الغطاءهذاإزالةوبعد.الترابىأوالصخريالغطاءباسم

بعيدا.وحملهبسهولةالحجريالفحمامشخراجيمكن

الفحمترممباتإلىالقنواتحفرالتعدينويشمل

مختصاالسطحىالتعدينيكونماوعادة.الحجري

م06-03حدودفىالموجودةالحجريالفحمبترسبات

.س!إلأرضتحت

إزالته،الواجبالصخريالغطاءحجمزادوكلما

ترسباتأما.وتكلفةصعوبةأكثرالسطحيالتعدينأصبح

بطرقفتعدنم06علىيزيدبماالمتعمقةالحجريالفحم

أرضي.التحتالتعدين

التعدينعملياتجميعتتم.السطحيالتدلىين

تبدأعملياشهأنبمعنىالكشطأوبالتجريدغالباالسطحي

.الخامفوقمنوالتربةالصخريالغطاءوإزالةبكشط

وأالتلالجوانبعلىالحجريالفحمراقاتفتتكشف

الأرضسطحعلىمنالراقاتهذهتعدينويجري.الجبال

تسمىآلاتالمناجمعمالويستعملغطاء،أيإزالةبدون

هذهوتسمى.الحجريالفحمتنتزعالتياللولبيةالمثاقب

اللولبى.بالمثقبالتعدينالسطحيالتعدينمنالطريقة

تقومقويةألاتاستخدامعلىيعتمدبالتجريد.التعدين

)ويسمىالمقتلعخارجورميهالصخريالغطاءباقتلاع

يغطيأنيمكنالزمنمرورومع(.بالتلفالمقتلعالغطاء

.الأرضمنواسعةمساحةوتوالفهبالتجريدالتعدينمنجم

يمكنالأرضمنشاسعةمساحاتواقتلاعحفرأنكما

.خطيرةبيئيةمشاكلفيالماضىفيتسببتقدتكونأن

أصحابعلىالحكوماتبعضتفرضلذلكونتيجة

إعادةبمعنىتجريدها،تمالتيالأراضياستصلاحالمناجم

ثمومن.الإمكانقدرالأصليوضعهاإلىالأراضيهذه

تعدين-أهما:نهجينوالكشطبالتجريدالتعدينيتضمن

الأراضي.استصلاح2-الحجريالفحم
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تعذنأض!االمناجمامعظمتتبع.الحجريالفحمتعدين

تاالحصوأنفسوالكشطالتجريدبطريقةالحجريالفحم

تقومأجدايةاففى.الحجريالفحماإنتاجفيالرئيسية

ت!ا.اضعدء!امنطقةتسويةوبتنطف)البلدوزرات(الجرافات

حتىالصخريأخطاءاخلالصغيغثقوبحفريجرى

.بالمتفجراتلقبكليحشىثم.الحجريالفحمراق

الجرافاتتبدأثمأخطاء.اصخورتتحطمتفجيرهاوعند

إزالةأخرىترابإزاحةوالأت()الشاولاتالقويةالعملاهضة

بعضارتفاعيبيئوقدبعيذا.الصحوروحطهامالتربةوحول

مؤأهـمبمىارتفاعيوازيماللترابالمزيحةالالاتهذه

!سش!قئأنبعدو.شالترابيالصخريالغطاءمنمتري

أ!يةآحرافاتتقومالحجريالفحماراقمنمناسبةمساحة

علىوتحميلهبغرشهالحجريالفحماقتلاعآلاتأوصغيرة

منالحجريبالفحمالشاحناتتحملحيث،شساحنات

خارجه.إلىالمنجم

لفسيتبعوالكشطبالتجريدالتعدينمعظمأنومع

والكشطبالتجريدالتعدينطرلىأنإلاالرئيسيةالخطوات

تلية.أومنبسطةالأرض!أحصنطبقابينهافيماتختل!

علىوال!صشطبالتجريدأضعديناتصنيفيمكنولهذا

كنتوري.تعدين-2مساحيتعدين-أ:صورة

مستويةالأرضت!صنح!تالمساحىالتعدينويطبق

أهـالجبليةالأراضىافيأحصتورياالتعدلنويطبقنسبيا،

حوأ!3أضعدا،أممنتوريابالتعدينويقصد.التلية

الجبلية.المنحدرات

كلباقتلاعالتربةإزالةآلةتقوم،المساحيالتعدينوفي

الارضمنشريطامتدادعلىالمتكسرالصخريالغطاء

العميقالخندقويسمى،الحجريالفحمحقلحافةعلى

فإنهاالقطعبعولالأتربةإزالةآلةقياموأثناء.القطعالناج

منطقةعنبعيداالقطعجانبامتدادعلىالتلفتكوم

رعميفتسمىبارزةحافةالتلفركامويشك!!.التعدين

منهالحجريالفحمااقتلاعسمالقطعاكتمالوبعد.التلف

بحفرالأتربةأسةإزاآلةتقومثم.شاحناتعلىبعيداوتحميله

زت!ضم،الأولاأغطعاجانبامتدادعلىمماثللانقما

الأولأسقطعام!صانفيالجديدالقطعهذامنالتلفركام

الفحمحقلامتدادعلىالعمليةهذهتتكرروهكذا.المنتهي

التلفأرصفةوتشكلكاملا.تعدينهيتمحتىالحجري

الأرضمنمساحةفوقمتوازيةطويلةحوافمنسلاسل

بعد.فيماتسويتهايمكن

راقاتكانتإذاعمليغيرالمساحيالتعدينويعتبر

وجودحالةوفي.التلالداخلكامنةالحجريالفحم

لآلةيمكن،التلقمةمنبالقربالحجريالفحمراقات

يتكش!ثمومن،أستلاقمةوإزالةكشطالأترلةإزالة

الحجريالفحمراقوجودحالةفيأما.الحجريالفحما

حولأيالكنتوربمعلىتعدينهفيجب،الت!قاعدةقرب

.المنحدرات

الغطاءبإزالةالأتربةإزالةآلةتقومبال!ضتور،أضعدينافي

سظ،المنطقةفوقمنمباشرةوالمفتتالمحطمالصخري

القطعويشكل.التلىحولالحجريالفحمراقينكشف

تجميعويتم.التلجانبعلىممتداواسعاإفريزاأورفاالنابخ

استعمالهأوالتلجانبعلىمؤقتةبصورةأخلفاوتخزير

ونقلهالحجريالفحمتعدينولعدلاحقا.أعطوعام!!ءفي

بحفروتقومالمنحدرتصعدأنالأتربةاأ،إزاالاأصةيم!-بعيذأ

عمقيزدأدذلكومع،مباشرةالأولاأغيماصو!آخرقطيعم

وبعدالمنحدر.ارتفاعزيادةمعبحدةاصخرياءالغصاأ

كبيراالصخريالغطاءيصبحربماأضانىاأ:أ!الأواأ!صرا

ولكن.بكفايةتزيلهأنتستطهئالالياتلاتمومربمللغاية

فإن،كافبشكلسمي!طالحجريالفحماراقكانإذا

مالأخذالأرضسطحتحتمنجمايحفرونقدالمهندس!!

.الحجريالفحممنتبقى

كونفيالبيئيةالمشاكلتتمثل.الأرضاستصلاح

الخصبةالتربةدفنإلىيؤديوالكشطأخجريدباالتعدي!

عندحموضاالصخورهذهوتطلقالصخر.منأكوامتحت

عبرالجاريةالأمطارمياهتحملو.أطرطوسةتعرضها

التربةوتجرفمعها،الأوحالواالحموضالجرداءالمنحدرات

.وحموضأوحالمنتحملهبماوالألهارالجداول

الأراضىاستصلاحعمليةمن،الأولىالخطوةوتتركز

فى،والكشطالتجريدبطريقةالتعدينفيهاجرىالتي

منتشكلتالتىالشديدةالمنحدراتوجودمنالتقليل

النابخالتلفأرضيةلتسويةالجرافاتوتقوم.التلفأكوام

التعدينعنالنابخالتلفركامأما.المساحيالتعدينمن

التلة.جوانبفيالقطوعلملءاستخدامهفيمكنالكنتوري

ماالأصليمكانهاإلىالتربةمنالعليااءالأجزإعادةوتجب

زراعتها.إعادةالممكنمنيصبحكي،ذلكأ!كن

تعدينفيالمستخدماللولبىالمثقب.اللولبيالتعدين

ضخم،فلينسدادةبمثقبشبيهةآلةالحجريالفحما

علىالحجريالفحممنكشفجانبلحفروتستخدم

غليظةقطعهيئةعلىالحجريالفحموتفتلما.منحدر

الكنتورية،المناجمفياللولبيالمثقبويستخدم.متكتلة

المنحدرعلىالفوقيالصخريالغطاءيكونعندماوكذلك

اللولبيالمثقبويخترق.إزالتهمعهايصعبلدرجةكبيرا

لمالذيالحجريالفحمويفتلالحجريالفحممنكشف!

وتستطيع.أخرىطريقةبأيتعدينهالممكنمنيكن



مثلالعملاقةالأتربةإزالةآدياتعلىيعتمدوالكشطبالتجريدالتعدين

وتكشطتحردالأتربةمزيلاتإن.الصورةهذهأعلىفيتظهرالتيتلك

الفحماقتلاعآليةوتقوم.الحجريالفحمتر!مبفوقالواقعوالصخرالتربة

الشاحنة.ليوتحميلهالحجريالفحمدغرف(الصورة)و!طالحجري

فيأكثرأوم06لعمقوتخترقتحفرأناللولبيةالمثاقب

ما.منحدرأوتلجانب

استغلالفياللولبيبالمثقبالتعدينعملياتوتختص

يمكنلاوالتيالعاليةالجودةذيالحجريالفحممكاشف

التعدينأنومع.أخرىطريقةبأياقتصادياتعدينها

الفحممنقليلةكمياتإلايستخرجلااللولبيبالمثقب

استعملت،إذاجداناجحةتكونطريقتهأنإلاالحجري

الكنتوري.التعدينطريقةمع،جنبإلىجنبا

أرضىالتحتالتعدينينطوي.أرضىالتحتالتعدين

يتعرضفربما.السطحيالتعدينمنأكثرمخاطرعلى

انهياراتبسببيموتونأوللإصاباتالمناجمعمال

والغازاتالتفجيروحوأدثالساقطةوالصخورالكهوف

خطواتمنخطوةكلفإنالكوارثهذهولمنع.السامة

بشكلتصم!أنيجبأرضيالتحتالتعدينفيالعمل

فيالامانتدابيربعضنوقشتوقد.العاملينحمايةفىمن

انظر:،التفاصيلمنولمزيد.المقالةهذهمنالفصلهذا

المقالة.هذهفىالحجريالفحمعشاعة
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منأكثرعاملةأيدأرضيالتحتالتعدينشطلب

التحتالمناجمتكونهذا،معولكن.السطحيالتعدين

بكلالالاتتقومحيث،متقدمةميكنةذاتأرضية

المناجمفيوالنقلوالتحميلوالاقتلاعالحفرعمليات

الحد!ة.

منجمبإنشاءالمناجمعماليبدأ،الحالاتمعظموفي

يصلانطريقينأوممرينوشقحفرطريقعن،أرضىتحت

هذهأحدويعمل.الحجريالفحمبطقةالأرضسطح

بينما،ومعداتهمالمنجملعمالومخرجكمدخلالممرات

إلىالحجريالفحملنقلالاخرالطريقأوالممريستخدم

الهواءوتحريكالتهويةبعمليةيقومالممرينوكلا.الخارج

يقومالتعدينعملياتتقدمومع.المنجموخارجداخلإلى

الفحمرأقوالممراتهذهبينماتصلأنفاقبحفرالعمال

.الحجري

ثلاثإلىأرضيةالتحتالمناجمتقسيمويمكن

مستوىمعالممراتتصنعهاالتيللزاويةطبقامجموعات

الرأسيةالمناجم-ا:هيالمجموعاتوهذه.الأرضسطح

-2الآبارأوالأرضسطحعلىالعموديةالممراتذات

ذاتالموازيةالمناجم3-المائلةالممراتذاتالمائلةالمناجم

بعضفيويوجد.الأرضسطحلمستوىالموازيةالممرات

.الممراتهذهمنأنماطثلاثةأونمطانالمناجم

تسيربحيثعمودياالرأسىالمنجمفيالممراتتشق

وفي.الحجريالفحمراقإلىالارضسطحمنمباشرة

هذهفيوالمهابطالمصاعداستخداممنلابدالحالهذا

الرأسي.النوعمنغالباالعميقةالمناجموتكون.الممرات

تتبعبحيثمائلبشكلالمائلةالمناجمفيالممراتوتشق

الفحمراقإلىتصلحتىالتلجانبالممراتعادة

لتعدينفتقامالموازيةالمناجمأما.التلهذاتحتالحجري

الجبالأوالتلالداخلفىالمطمورةالحجريالفحمراقات

الراقينكشفحيثمباشرةالراقنحوهناالممراتوتشق

لسطحموازيةالمناجمتكونوبهذاالمنحدر.سطحعلى

.الارض

التحتالمناجمفيالعمليجري،الممراتشقبعد

الحجرةنظام-اهما:رئيسييننظامينوفقأرضية

هذينمنولكل.الطويلالحائطنظام2-والعمود.

منأياتباعيمكنكما.بهخاصةتقنيةالنظامين

الموازيةاوالمائلةأوالرأسيةالمناجممنأيفيالنظامين

الأكثروالعمودالحجرةنظامويعتبرلممواء.حدعلى

الولاياتفيأرضىالتحتالتعدينفياستعمالأ

الطويلالحائطنظاميستعملبينما،الأمريكيةالمتحدة

فيبخاصة،الأخرىالبلدانفيواسعنطاقعلى

الأوروبية.الأقطار
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مائلمنجمرأسيمنجم

لفحماإزاللأممر

الحجري

مدخلى

ومخرج

عمال

مدخل

ومخرج

عمال

طبقة

الفحم

الحجركط

ا

الفحمإزالةممر

اطجرى

ا

الفحمطقة

اطجرى

المححمفي.مواريةماح!ا3،مائلة!ماحما-2،رأسيةماح!-أ:أرصيةأضحتااطاصص!ألوابكلاتهث!.أرضيةالتحتاللناجمأنواع

تحفرالموازيالمححم!ى.مائل!محدرعلىاطسحما:محر!مدحليسوتاماكااطهحمشي.!رابمه:امحرحالممح!إشالمدحلي!صلىالرأسي

.الما،!المسحدرعلىالم!حتمورالححرياعحماطمقةحاتديالممرات

خاممنأعمدةإبقاءويتضمنوالعمود.الحجرةنظام

أ!سحرياالغطهاءبدعمتقوم،المنجمداخلالحجريالفحم

!اموشهتممجماإنشاءفيالناج!اعماليبدأوربما.الفوقي

وأطويلةألفاقثلاثةوشةبحفروذلكوالعمود،أخرفةا

حعدهوتسمى.الححريأسفحمااراقحسمفيمتوازيةأحخر

لحسماالرئيسيةا!لداخل،اهمراتمنتتفرعالتيالأنفاق

خاءمنأ!احداالحائصعر!!زيبلغ.الحجريالفحمراق

ريرتمتحاورئيسيه!مدخل!تس!!المحصورالحجريالفحم

الحجريأغحماحائطقم!!يجريثممترا.2أ-24

24-أ2)كلمراتعدةعرضيامدخلينكلب!تالمحصور

وأمرلعاتإلىالحائصأالقطوعتقسموهكذامترا(،

الواحدضلعطوليبلغالحجريأعحماامنمستطلات

،المستخرجالحجريالفحمنقلويتممترا.42-أ2منها

المنجم.خارجإلى،هذهالمداح!!إنشاءعمليةأثناء

الغطاءبدعمالحجريالفحممنالمشحلةالأعمدةتقوم

أسقفتثبيتويجري.الرئيسيةألمداخلافوقالصخري

يلةأ!وأاالمساميرأوالقضبانباستخدامأيضاالمداخلهذه

ديوم!صانها.فيالأست!صاهذهلتثبيتوذلكالمصوملة،

ثقوببحفرالمنجمعماليقومهذا،السقفلثبيت!حبيل

فيهايدخلونثمأكثر.أوأم8،-.،9بعمقالسقف!في

الحرةأضهايةالمجبتونل!ا،المعدنمنطويلةمساميرأوقضبانا

العملية،هذهفي.بصامولةاصسقفامعقضيبحلمن

فوقالصخريالغطاءصحورطبقاتالقضبانتخترق

دونيحولالذيالأمر،ببعضبعضهاأبصهاوتر،المداخ!

وهكذا.وثابتةقويةالمداخل!عقوفتبقىوبذلكانهيارها،

كلفيالرئيسيةالمداح!!!عقوفلتثبيتالمنجمعماليقوم

إلشاءكذأصكيتم.عملهمفيتقدموا!صلماالمنجماأنحاء

موازمجم

إزالةوكراتالعمالممرات

المتجاورةالحجريالفحم

ب

ب

3ءحى-*"،لف!م

إلججتريميم!كا

المداخلأحدفيمتحركحزامأوحديديةسكةخط

المنجمومخارجمداخلإلىالحجريالفحملنقلالرئيسية

العمالانتقالعمليةأيضاالحديديةالس!صةوتؤمن.الرئيسية

علىرئيسيانمدخلانيقومكما.الرئيسيةالمداخلفي

التحتالمنجمفى،يلزموقد.أصلازمةاأضهويةالتأم!!الاق!

المياهتصريفقنواتمثل،أضسهيلاتاسعضإنشاء،أرضى

وكبلاتأطضغوطاالهواءوأنابي!أخازاسحىوأنابيى

الرئيسيةالمداخلفيالتسهيلاتهذهإنشاءيت!اوالىحمرباء.

.الاخرىالمنجمأجزاءإلىلاحقاتمديدهايجريت!اأولآ،

المنجمع!اليقوم،الرئيسيةألمداخلاإنشاءيتماأنوبعد

تخترق،الفرعيةالصغيرةالمداخلمنمجموعاتبحفر

الرئيسي.المدخلمعمتعامدة،الحجريالفحمراقجسم

وأثلاثمنالفرعيةالمداخلهذهمنمجموعةكلوتتألف

فيكماالغرضنفستخدمالتي،المتوازيةالانفاقمنأكثر

الفحمجدرانفيقطوععملويجري.الرئيسيةالمداخل

وبذلك،متجاورينمدخلينكلبينالفاصلةالححري

التيبتلكشبيهةالحجريالفحممنأعمدة!!:-!

وعلىمتعددةنقاطوفي.الرئيسيةالداخ!!ب!!تش!طت

المنجمعماليقوم،الفرعيةالمداخلمنمجموعةثلطول

وتكون.الحجريالفحمجسمفيحجراتمداخلبحفر

يبدأونثمبينها،فيمامتعامدةالحجراتهذهمداخل

الحجراتهذهمداخلمنالحجريالفحمالاقتلاع

.الحجريالفحمراقجسمفيحجراتمشكلين

يتركونفإنهمما،حجرةالمنجمعمالوسعوكلما

.الصخريالغطاءلدعمالحجريالفحمكتلمنأعمدة

الفحمراقفيمعينمدىإلىالحجرةتعدينويتما

عماليزيلربما،المدىنهايةإلىأ!صولاوعند.الحجري



923الحجريالفحم

التعدينمعداتأنماط

أرضيالتحت

المناجموتستخدم.المنجم!ىالمستعملةالتعدينطريقةعلىأرضيتحتلمنجماللازمةالمعداتنمطيعتمد

الطويل.الحائطتعدين3-المستمر.التعدين2التقليديةالويقةأ-رئيسيةتعدينطرقثلاتالمميكنة

محتلفة.معداتأنماطالتلاثالطرقسكلوتحطب

)إلىقطعآلةتقطهعأولأ،.خاصةآلاتمنهاثلاثتتطلب،العملخطواتمنسلسلةالتقليديةالتعدل!طريقةتتضمن.التقليديالتعدينمعدات

فيثقوبا(الوسط)فيأحرىآلةوتحفر(.المنجمحائ!أسطحعلىالمنكشف!الحجري)الفحمالححريالفحمواحهةامتدادع!عميقالتمقا(اليمين

الفحمسقوطإلىالواحهةأسفلامتدادعلىالمعمولالشقويؤدييفحرونها.تمبالمتفجراتالثقوبالمنجمعمالويحشو.الحجريالفحمواجهة

.متحركلاقلحرامع!الحجريالفحماليسار()إلىتحميلآلةتحمع.المنجمأرضيةعلىوالمكسرالمبعثرالحجري

الحبميالفحم(اليمين)إلىمتواصلتعدينآلةتحرف.الحجريالمحمواحهةتعدينفيالعملخطواتسلسلةتلعىا!لستمرالتعدينمعدات

.واحدةعمليةفيمكوكيةعربةعلىوتحمله

وتثبيتدعمالمتئفيبنظامهودلكالأخرىأرضىالتحتالتعدينطرقعنالطويلالحائطتعدينيحتلف.الطويلالحاثطتعدينمعدات

سقالاتتستعمل.المنجمسقفلتدعيمالحجريالفحمام!أعمدةتتركحيثفمط،والعمودالححرةماجمفيالأخرىالطرقوتصتعمل.السف

الفحمواحهةامتدادعروالخلف!الأمامإلىقطعآلةالمنجمعمالويحرك.واحدةطويلةحجريفحمواجهةفوقالسقف!لدعمخركة!ولاذية

يقومالحجريالفحمطبقةفيالقطعتقدموكلما.ناقلحزامعلىالمتمتتالحجريالفحماويسقطالححري،الفحموتفتيتلتكسيرالحجري

ويسقط.لينهارالمنجمعمالحلف!السقصويترك،الأمامإلىالسقصدعاماتبتحريكالعمال
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ويجب.الحجرةلحمقفينهارثمومنالأعمدةالمنجم

الحجرةمؤخرةمنأيتراجعياالأعمدةهذهإزالةع!يهم

الحجرةمنالمنجبمعمالمخرجيبقىوهكذا.المقدمةباتجاه

تزالالاحيانبعضوفىسقفها.انهياربعدمفتوحا

منإزالتهاطريقةبنفسالرئيسيةالمداخلمنالأعمدة

أطعاملير.حمايةوذلكتراجعياأي،الحجرة

نظامأرصيةالتحتالمماجممنكثيريستعملوالعمود.الحجرةنظام

فيأنفاقاالمنحمعماليحمرالبدايةفيالتعدي!.شوالعمودالحجرة

الري!ة،اللداخلتسمىالأنفاقهده.الححريالفحمطبقةحس!

ثم،المنحمفيالرئيسيةوالحروخالدحولممراتأوطرقمنمتفرعةو!ط

طبقةحسم!ىالفرعيةالمسيرةالمداحلمنسلسلةبحفرالعماليقوم

يحفروكذلك،الرئيسيةالمداحلمنمتفرعةالسلسلةهدهتكولى.الفحم

لدورهاوهده،الحجرةمداخلتسمىأحرىمداحلسلسلةالعمال

الفح!مرأعمدة!تزك.اعريمهاالصعيردالمداح!سمتمرعةتكود

تعمقتوكلما.اطسحمسقم!دع!أحلمرالمداحلكل!يالحجري

ويقوم.الححريالمحممن،ررةألواحاتش!فىد!!االحجرةمداحل

!م!س!اأ!إوراأ!لسالأواحهده!يححيراتلحفرالعمال

حجرةلمحجمافقيمسقطالش!!لليويرى،الحجريالفحمصقة

الممحم.!يالمحتلمةالمداحليوصحوعمود

الإبقاءوالعمودبالحجرةأضعديناطرقكلتتضمن

فيالحجريالفحمراقكتلمنأعمدةوجودعلى

حعسببينهافيماوالعمودالحجرةمناجموتتباينأماكنها.

والعمودالحجرةمناجموتستخدمفيها.التعدينطريقة

-2.التقليديةالاليةالطريقة-أ:اضعدينافىطريقت!ت

)المستمر(.المتواص!!التعدين

واسعبشكلتمارسكانتالتقليديةألاليةأطريقةا

أكثرالعشرينالقرنم!والأربعينياتالثلاثينياتخلاأ!

محلالثلاثينياتخلالالطريقةهذهحلتوقد.الانمنها

الحجريالفحمتقتلعكانتالتىالبدائيةالأولىالطرق

عاممنذالمتواصلالتعدينطريقةحلتكمايدويا.

متزايد.بشكلالتقليديةالطريقةهذهمحلأم059

رئيسية:خطواتخمسعلىالتقليديةال!ريقةتشتمل

مسننةأقراصمجموعةمنتتكون،آلةتقطع-ا

واجهةقاعدةطولعلىعميقاطويلاشقاالمنثار،كأسنان

منعددبحفرأخرىآلةتقوم2-الحجريأ!حماارات

ثقبكليحشى3-الواجهةهدهفىاضقوبا

الفحميتحطمالمتفجراتتفجيروأسدى.بالمتفجرات

قاعامتدادعلىالشقأوالقطعويؤديويتبعثر.الحجري

علىالمتبعثرالفحمسقوطإلىالحجريالفحمراقواجهة

علىالحجريالفحمبتحميلآلةتقوم-4.المنجمأرضية

يقوم5-.متحركحزامعلىأوالحركةمكوكيةعربات

بواسطةانكشفالذيالحجرةسقفبتثبيتالمنجمع!ال

المصوملة.الطويلةبالمساميرالتفجير

متخصصفريقالخطواتهذهمنخطوةكلينفذ

فىعملهفريقأنهىوكلما،الأخرىالفرقعنمنفص!

منه.المطلوببالدورليقومآخرفريقيأتيمعينةواجهة

منواجهاتخمسفييعملواأنللعماليمكنوهكذا

هناكتكون،ولكنواحد.آنفيالحجريالفحمراق

الفتراتوهي،والإنتاجالعملعنمتكررةتوقففترات

إلىواجهةمنالعملفريقلانتقالاللازمةالزمنية

.أخرى

الانالشائعةالطريقةوهى)المستمر(المتواصلالتعدين

الحجريالفحممناجمفىأرضيالتحتالتعدينطرقمن

خاصةآلاتالطريقةهذهتستخدم.الدولبعضفى

الفحمالمتواصلالمعدنيحفر.المتواصلةالمعدناتتسمى

لعاملويمكن،الحجريالفحمرأقواجهةمنالحجري

متريطنأ8،نحويقتلعأنالمتواصلالمعدنيديرواحد

هذهتقومكما.الواحدةالساعةفيالحجريأغحماامن

وأمكوكيةعرباتعلىبتحميلهالوقتنفسوفيالآلة

سكةإلىتنقلهبدورهاوهذهآليا،متحركةأحزمةعلى

الرئيسية.المداخلفيآخرمتحركحزامأوحديدية



241الحجريالفحم

متريط!81.استحراجيستطيهعاللتواصلالمعدنتسمىآلةيديرعامل

المنحم.لخارحنقلهسرعةتفوقبسرعةالححريالفحم

الفحمويحمليقلعأنعادةالمتواصلالمعدنويستيم

هذهتستطيعكما.المنجمخارجنقلهسرعةتفوقبسرعة

مثل،الأخرىالأعمالسرعةتفوقبسرعةتعملأنالالة

التهوية،وعملياتالمصوملة،بالمساميرالحجرسقوفتثبيت

المعدنيتوقفأنيتوجبلهذاونتيجة.المياهوتصريف

للأنظمةألمجالتاركاوألاخرالحينبينالعملعنالمتواصل

لتعمل.الأخرى

التعدينمنالنظامهذايتضمن.الطويلالحائطنظام

بتلكشبيهةرئيسيةمداخلأوأنفاقشقأرضيالتحت

الفحمتعدينوشموالعمود.الحجرةمنجمفيالموجودة

راقمنطويلةواحدةواجهةمنالنظامهذاوفق،الحجري

منعددمنوليس،الطويلالحائطتسمى،الحجريالفحم

.عديدةحجراتمنأوالقصيرةالواجهات

م9.12-0حواليهذأالطويلالحائطواجهةتبلغ

واجهةعبروإياباذهاباقطعآلةالمنجمعماليحركطولأ.

الحجريالفحموتقيمبتحديدالالةهذهوتقوم،الحائط

السقفدعمويتم.متحركحزامعلىبدورهيسقطالذي

فولاذية.دعاماتباستخداممباشرةالعملمكانفوق

انتقلتالحجريالفحمراقتعدينفىالعملتقدموكلما

خلفالسقفوتركتالأمامإلىالفولاذيةالدعائمهذه

راقواجهةاستهلاكيتمأنوبعدلينهار.التعدينعمال

جسمفىأم08ا-.002حدودفىالحجريالفحم

تكرارويجريتعدينها.فيللبدءجديدةواجهةتعدالراق

كميةأكبراستخراجيتمحتىومراتمراتالعمليةهذه

.الحجريالفحممن

أساساأوروبافيالطويلالحائطبنظامالتعدينظهر

يكونالتي،العميقةأرضيةالتحتالمناجمتكثرحيث

وتحملتقلعأنالالاتهذهوتستطيع.الساعةفيالحجريالفحممن

ويخففشديدا.فوقهاالصخريالغطاءثقلضغط

وذلك،الضغطتأثيرمنالطويلالحائطبنظام،التعدين

المناجموفي.المناجممعظمفيينهارأنللسقفبالسماح

وفوقالرئيسيةالمداخلفوقالسقفيبقىقدالأوروبية

واجهةإلىيؤدياناثنيننفقينوفوقالطويلالحائطواجهة

%09حوأليتنتجعأنالمناجمهذهتستيموهكذا.الحائط

ما.راقفيالموجودالحجريالفحممن

يسمىالطويلالحائطنظاممنآخرشكلوهناك

القصيرالحائطوأجهةطولويبلغالقصير.الحائطتعدين

الحائطواجهةتعدينويجري.م06-45حوالى

فييحدثمماأكثرالمستمر،التعدينمعداتباستخدام

أستراليافيالمستخدمالنظامهذاإن.الطويلالحائططريقة

بناؤهايسمحلاالتيالحجريالفحمراقاتتعدينيناسب

طويلة.واجهاتإلىبتجزئتهاالجيولوجي

وشحنهالحجريالفحمتنظيف

بحالةالمشتريإلىالحجريالفحمكمياتشحنيتم

الفحمهذاويعرف.معالجةأيةدون،المنجممناستخراجه

منالآتيالفحمالفحمصناعةأوساطفيالمعالجغير

الحبيباتمنالحجريالفحمقط!عأحجاموتتراوح.ا!لنجم

.الكبيرةالكتلإلىالدقيقة

توليدمحطات،الحجريللفحماستعمالأالجهاتوأكثر

تتطلبالتيالكوكفحمومصابإنتاج،الكهربائيةالقدرة

الحجريالفحمولايفي.الحجريالفحممنخاصةنوعية

كمياتعلىلاحتوائهوذلكالمتطلباتبهذهالمنجممنالاتي

الفحممنتجيعلىشعينولهذا،المقبولةغيرالشوائبمن

للبيع.عرضهقبلالشوائبمنتنقيتهالحجري
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الححرياامنتجويقوم.الحجريالفحمتنظيف

وتشتملخاصا.تصميمامصممةتجهيزمعاملفيبتنظيفه

خاصةتجهيزمعاملعلىالكبيرةالحجريالفحممناجم

صتعديدةألواعاتستخدمر،المنجمبموقعملحقةتكون

أ!فحمامنالشوائبأ!ةالإزاالأخرىوالمعداتالأجهزة

بيعه.قبلالحجري

الرئيسيةأصشوائباأحجريتزاالرمادمنكلويشكل

مركباتمنأساسااشمادولمجألف.الحجريالفحمفي

وال!صالسيوم،،الألومنيومعناصر:منتتكونمعدنية

شىالموجودال!بريتبعضوي!صن.والسليكونوالحديد،

!أخاصوبش!سلأجيريتامعدنهيئةعلىالحجريالفحم

كبريتفهوتبقىوما.لالذهبالشبيهبالمعدنالمعروف

أغحماثرلونمعبشدةمتحدايكونوهذاعضوي

الآتيصاالحجريأغحماايحتويقدوكذلك.الحجري

اضهاإزاتنبغىأعيز11أوأصحرامنصغيرةقطععلىالمنجم

.الأخرىاالشوائبإلىبالإضافةأيضا،

فيالنوعيالوزنمبدأعلىالتجهيزمعاملتعتمد

وحعسب.المنجممنالاتىالحجريالفحملشوائبإزالتها

فيصلبتانمادتانوضعتإذافإنه،أخوعىاأصرنامبدأ

أولآ.القاعفىوتستقرستهبطالأثقلاالمادةفإنمحلوأ

الفحمفىالموجودةالمعدنيةالشوائ!معضمأوت!صر

هذهفإنولهذاالحالص،الحجريأغحمامنأثماالحجري

المنجممنالاتيالحجريالفحمعنفصلهايم!شالشوائب

الفحمتنطفعمليةولتضمن.محلولفيبوضعه

الفرز-أ:هىخطواتثلاثأ!طملةاالحجري

أخجفيف.ا3-أ!سلا2-

الحجريالفحممنالكبيرةالق!تستقرقدالفرز.

الحاويةالصغيرةالقطعتستقرأنقبلالمحلولأسفلالنقى

الفحمقطعفرزيجبوأ!ذلك،عديدةشوائبعلى

التجهيزمعاملمنكثيروفيحجومها.حسبالحجري

،حجومثلاثةإلىالحجريأغحماقطعلفرزلح!!أ!ةآتقوء

الغليظةالقبماطحنويجري.وناعمةشمتوسطةحشنة

إزالةكيفية

الشوائب

الفحممن

الحجري

رئيسية:حطواتثلاثالعمليةوتتصمنالتنطفتسمىطريقةالححريا!حمااسا!عدليةالحتوائصالتعديهيئاتتزيل

حدةعلىمجموعةكلتسحب2-.الححريا!حمااقطعححومحسصمحموعاتتا،تإلىالححريأعحماممح!يمرر-1

علىيستقرماأوللإدالمقيالثحمسأتقلخصداحتموائصاأدومما،لماء.مرجهايخهحيت،!ستقل!سلحهارإىألاليصعر

الطينأوالصحرمنسائبةقطعأيفإنوكدلك.احت!واثامعصمأعلىتحتويا!الحجريالثحمسالقص!!قلكهىلالمحلرقاع

قماتجفيم!يتم3-.الن!اياتأوالقطعهدهاستمعاداإيثارتموسأيمئا.أتحاعاعرتستقرالححرياعح!امعالممروحة

المشترير.إلىاطشصحاهزاالححريالعح!ايصبحوحح!!داالساحر،ا!واءالاصتاتأ!أ!راراتا،ستحدامأ!طيفةاالححريالعحم

!!ب!لمحم-
الواردالححري

،!

لفررا

-ا
!*.."ث،

ةفي:،هة:في

."ه،

،2"ء+

05ء.8:

هةة!%8.ة+ا

الححر!هريأا
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الفئاتإلىالمطحونالحجريالفحميفرزثمومن،المتكتلة

الحجم.حعسبالثلاتالرئيسية

الماءالنموذجيةالتجهيزمعاملتستخدم.الغسل

كلتسحب.الحجريالفحمعنالشوائبلفصلمحلولأ

جهازإلى،أنابيبعبرالمفروز،الحجريالفحممنفئة

الغسلجهازويقومبالماء.مزجهايتمحيثخاص،غسل

مبدأعلىبالاعتمادالحجريالفحمعنالشوائببفصل

الثقيلةالحجريالفحمقطعتسقطحيثالنوعيالثقل

تجميعحوضفيالشوائبمنكبيرةكمياتالحاوية

الرمادمنكبيرةكميةالغسلعمليةتزيلوهكذا.النفايات

معالمتحدالعضويالكبريتأما.الحجريالفحمعن

فقط.قليلةكمياتإلامنهتزالأنيمكنفلاالكربون

عمليةبعدالماءليقطرالحجريالفحميبقىالتجفلف.

فإن،الزائدةالرطوبةكميةمنيتخلصلموإذا.الغسل

معاملتستخدمولذلك.بشدةستنخفضالحراريةقيمته

الهواءونافثاتالهزازاتمثلعديدةأجهزةالتجهيز

غسله.بعدالحجريالفحملتجفيفالساخن

الحجرياءلفحمفئاتمزجيتمالحالاتمعظموفى

عمليةقبلوذلك،أخرىمرةببعضبعضهاالمنفصلة

محطاتإلىأساساالخليطشحنويتمبعدها،أوالتجفيف

وتطحن.الكوكإنتاجومعاملالكهربائيةالقدرةتوليد

القدرةتوليدمحطاتمنوكثيرالكوكإنتاجمعاملجميع

استخدامه،قبلمسحوقإلىالحجريالفحمالكهربائية

الحجومذاتالحجريالفحمبشحناتترحبفهيولهذا

يطلبونالحجريالفحممستهلكيبعضأنكما.الختلفة

معاملفإنولذلك.ومتماثلمتناسقحجمذافحما

الفحمعلىتبقيالمستهلكينهؤلاءتزودالتيالتجهيز

ومتدرجةمنفصلةفئاتفيوالمغسولالنظيفالحجري

قطعه.حجمحسب

الفحمشحناتمعظمتنقل.الحجريالفحمشحن

بحريةبمراكبأوالقطاراتبوساطةالبلدداخلالحجري

وفي.بالشاحناتأومائيةنقالاتتسمىللنقلمخصصة

الحجريالفحممنخاصةشحناتنقليتمكثيرةحالات

سفنتنقلكما.هذهالنقلوسائلمنثلاثأوبطريقتين

الموانئوبينالمحيطاتعبرالحجريالفحمضخمةشحن

فيكمااليابسةعلىالمائيةالممرأتعبرأو،الساحلية

العظمى.البحيرات

الفحملشحنالأرخصالطريقةالمائيةالنقالاتوتؤمن

عبرتعملالمائيةالنقالاتولكنالأقطار،بعضفيالحجري

الشاحناتوتمثل.فقطالساحليةالموانئبينأوالأنهار

الفحممنصغيرةكمياتلشحنالأرخصالومميلة

شحنأحياناويلزم.اليابسةعلىقصيرةلمسافاتالحجري

علىطويلةلمسافاتالحجريالفحممنكبيرةكميات

الحديديةالسككوتقوم.المشترينإلىتصلحتىاليابسة

اقتصادا.الأكثرالشحنوسيلةبتأمينالحالهذهفي

منتمتدأنابيبعبرالحجريالفحمسحبويمكن

خطفهناك.الكهربائيةالقدرةتوليدمعاملإلىالمناجم

الفحمينقل،كم943يبلطولهأرضيتحتأنابيب

القدرةتوليدمعملإلىأريزونافيمنجممنالحجري

عبرالحجريالفحميسحبولكينيفادا.فيالكهربائية

فيشكلبالماءيمزجثمالحجريالفحميطحنالأنابيب

خطخلالضخهيمكن(صابونية)مادةالقوامرقيقملاطا

الحجريالفحمصناعاتمراكزوتهتم.الأنابيب

المتحدةالولاياتفيالكهربائيةالقدرةتوليدومحطات

.الحجريالفحملنقلالأنابيبخطوطمنالمزيدبإنشاء

أكثرالأنابيبخطوطإنشاءيكونالحالاتتلكوفي

التقليدية.بالطرقشحنهمنكفايةوأقلتكلفة

الماضيفيالحجريالفحمشمحناتبعضكانت

.القاريوشبهالقاريالأنثراسيتفحممنأنواعمنتتكون

ذاتهاهىاللجنيتمنمعينةكميةشحنتكلفةأنوبما

نأوبما،الرتبةعالياخرفحممنمماثلةكميةشحنتكلفة

الحجريالفحمرتببينأقلحراريةقيمةذواللجنيت

مإلفحومللمنافسةليصمديكنلماللجنيتفإن،الأربع

وقد.البعيدةالأسواقفيالعاليةالرتبةذواتالحجرية

القدرةتوليدمعاملفيرئيسيبشكلاللجنيتاستعمل

وقد.اللجنيتتعدينحقولفيإنشاؤهاتمالتيالكهربائية

سككأومتحركةميكانيكيةأحزمةعلىاللجنيتحملتم

فإنذلكومع.المعاملإلىالمناجممنصغيرةحديدية

منالمنخفضالمحتوىذيالحجريللفحمالاحتياجتنامى

ونتيجة.اللجنيتعلىالطلبزيادةإلىأدىقدالكبريت

منبالقطاراتاللجنيتشمحنالأوفرمنأصبحلذلك

مئاتتبعدالتىالكهربائيةالقدرةتوليدمعاملإلىالمناجم

.متراتالكيلو

الحجريالفحمصناعة

مناجمكلالأقطارمعظمفيالمركزيةالحكومةتملك

هذا،منالرئيسيوالاستثناءمعظمها.أوالحجريالفحم

والولاياتإفريقيا،وجنوبوكندا،وألمانيا،أستراليا،يشمل

معظمهاأوالحجريالفحممناجمكلإنحيث،المتحدة

الحكوماتوتضع.خاصةممتلكاتالأقطارهذهفي

الفحمبصناعةخاصةتنطماتالأقطارهذهفيالمركزية

.الحجري

مقدمةفىوأسترالياالأمريكيةالمتحدةالولاياتتأتى

نحوويأتى.العالمفىالحجريللفحمالمصدرةالدولقائمة
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تصديرفىالرائدةالدول

عامفيالمستخرجةالفحمأطنان

..الصير

..المتحدةالودلايات

..روسيا

..لياألا

..الهسد

..لياستراأ

..بولدا

..إفريقياحوب

..أوكرانيا

..كاراحستالى

الحجري

85

28

26

ط!22

طر

طر

ط

مري

تري

متري

تري

متري

متري

مري

متري

شكب

تهـى

مأ391احامالأرقاما

الألأص!ي!جةاطخدذاسالأياتا،قةالطإعلامإداردالمصدر

شىمناجمص!أحالمافىالحجريالفحمصادراتربع

اطصدرةالدوأ!مقدمةشىيأتىكما،المتحدةالولايات

.والص!تإفريقياوجنوبوإندونيسياوبولنداكنداالأخرى

الحجريالفحمصادراتمنتقريئا%03اليابانوتشتري

آخر.قطرأينسبةتفوقعاليةنسبةوهيالعالمية

الحجريالفحماتعدينمنظماتتملك.المناجمعمال

هذاويضما.المحترفينالعمالمنمتفرغاجهازاال!جميرة

هذهتوظفكما.أعمالوخبراءومحامينمهندسينالجهاز

.إنشاءاتأ!وعماومي!صاني!شي!!كهربائيينالمنظمات

التيبالعمالةالححريا!حماصاعةيرودولىالحجريالفحممعدنو

!ملتوهم!رعوامنحمعمالالصورةتطهر.الصناعةهدهعليهاتعتمد

قطارإلىاطصعودشكأهمولىوهمأرصيتحتمححمفياليوميعمله!

المحجم.خارجإلىيحملهس

تعتمدللعمالةمصدراالمهرةالمناجمعمالويش!صل

منعددأأرضيأضحتاالتعدينويتطلب.الصناعةعليه

ساعدوقد.السطحىالتعدينمنأ!ضرالمناح!أ!عما

وفي.إنتاجيتهمزادتإذ،المناجمعمالالآلاتاستخدام

مناجممنمنجمكلعمالإنتاجبلغ،أم059عام

الفحممنمتريطن61هحوالىمعدلهماأطتحدةاالولايات

منينتجونالمناجمعمالفإنعام،وبشكليوميا.الحجري

أكثروالكشطالتجريدبطريقةتعملالتيالسطحيةالمناجم

أرضية.أضحتاالمناجممنينتجونماضعفمن

إلى)الميكنة(الالاتامشخدامفيالتوسعأدى:قد

وتنحصرتخصصا.أكثرالمناجمفىأ!ظائفاجط!

منخاصةأنماطتشغيلفيالمناجمعمالمعظماوظائف

الاليةوالجرأفاتوالغرافاتالمستمرأطعدنامث!،الالات

خاصين.وتدريبخبرةإلىتحتاخاختىأعائلةا

فيالعملكان،الميلاديعشرأضاسعاأصقردا:!ى

وكان.ضئيلةمرتباتوذاامنغيرالحجريأعحماتعدين

السوء.بالغةظروفتحتويعملونيعيشونالمناجمعمال

تدعوكانحطمهنيةاتحاداتفيمنهماكثيرتضامنوقد

القرنأوائلومنذ.العملعنوالإضرابللاحتجاجات

المناجمعمالمعيشةظروفتحسنتالميلاديالعشرين

المتقدمة.الصناعيةالأقطارفىكثيرا

منالأولىالأيامفى.المناجمفيالسلامةتدابير

العملكان،أرضيالتحتالحجريأغحمااتعدينعمليات

فىالمناجمفيالحوادثتسببتققد.خصرااطناج!فى

بدأتثمسنويا.المناجمعمالمنفآلاإعاقةأ:وفاة

منالأدنىللحدمعاييروضعتتشريعاتسنالح!صمات

حدعلىالعملوأربابالعاملينمنلكلوالسلامةالصحة

العاملينبينالوفياتمعدلاتتناقصتوبذلكسواء.

85%.الحالاتبعضفيبلغكبيربشكل

منأنماطأربعةالمناجمفيالسلامةإجراءاتتتضمن

.الالاتبفعلحوادث-ا:وهىالرئيسيةالخاطر

.الغازاتوتراكمتحمع3-.والسقوفالجدرانانهيار2-

.الحجريالفحمغبارتركيز-4

عمالمنعدداتجرحأوالآلاتتقتل.الآلاتحوادث

المناجمحوأدثمننوعأييسببهمماأكثرسنوياالمناجها

التجريدمناجمفىالحوادثمعفمأ:تأتى.الأخرى

تعملأرضيةالتحتالمناجموفي.الالاتبسببوالكشط

الإضاءةوخافتةضيقةأماكنفيالأحيانمعظمفيالالات

لمنعحذراأكثرالمناجمعماليجعلالذيالأمر،مظلمةأو

.الحوادث

حالاتفىمنعهايمكن.والجدرانالسقوفانهلارات

.السقوفلدعمفعالةعلميةلوضئخططوذلك،كثيرة
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ضروريةعمليةالمصوملةالمسامرأوبالقضبانالسقفتثبيتعملية

هىالسقفومثبتات.أرضيةالتحتالمناجمفيالسلامةأحلمن

يغأنوبعد.المنحمسقففىإدخالهايتمالمعدنسطويلةقضبان

التيالصحورطبقاتمنعفيتساعدفإنهاالسقم!فىالقضبانتثبيت

.والسقوطالانهيارم!مباشرةالسقففوقتقع

دراسةبعدالسقوفتدعيمخطةالتعدينمهندسوويضع

وتتناول.الحجريالفحمبطبقةالمحيطةالصخورتكوينات

قضبانوعددعليها،الإبقاءيجبالقيالأعمدةعددالخطة

استخدامها.يجبالتيالسقفتثبيتمساميرأو

مناجمفيتتسربالتيالغازاتبعض.الغازاتتجمع

إذاعظيمخطرذاتأرضيةالتحتالحجريالفحم

خطرينالكربونأكعسيدوأولالميثانغازاويعد.تراكمت

يوجدوهوللانفجار.قابلغازفالميثان.خاصبشكل

إنضارغيروهو.الحجريالفحمراقاتفىطبيعيبشكل

منمزيجافإنحالكلوعلى.قليلةبكمياتوجد

انفجارايحدثأنيمكنالهواءفيالميثانمن%أء-5

منسامغازوهو،الكربوناكسيدأولغازوينطلقعنيفا.

نأكما.النفطاحتراقأوكوقود،الحجريالفحماحتراق

تؤديأنيمكنأرضيةالتحتالمناجمفىالتفجيراتأعمال

الكربونأكسيدأولمنخطرةمستوياتانطلاقإلى

التهوية.سيئالمنجمكانإذاوبخاصة

الغازاتتجمعدونالمنجمداخلالتهويةمرأوحوتحول

سطحعلىمركبةقويةضخمةمروحةتقومكما،الضارة

سطحإلىالمنجمداخلمنالملوثالهواءيدفعوالذيالمنجم

،الميثانغازمنالمتكررةللتحذيراتونظراخارجا.الأرض

آليةكاشمفاتتستخدمأرضيةالتحتالمناجممنكثيرأفإن

أشارتإذامؤقتةبصورةالمنجميغلقوقد.الميثانلغاز

.%2علىتزيدبنسبةالميثانغازمنتجمعاتإلىالكاشفات

يستنشقمنكلإن.الحجريالفحمغبارتركيز

الزمن،منلمدةالحجريالفحمغبارمنكبيرةكميات

باسمأيضاالمعرو!تالغباريالرئةبمرضيصابأنيمكن

هذاو!ثرالسوداء.الرئةان!:السوداء.الرئةمرض

أحيانا.الوفاةإلىيؤديوربما،المصابتنفسفىالمرض

.المرضلهذاضحيةالمناجمعمالمنالآلافذهبوقد

الفحمغبارمنالعاليةالتركيزاتكونإلىبالإضافةهذا

غبارمنخليطافإنوكذلكللانفجار،قابلةالحجري

.خاصبشكلخطرأيعتبروالميثانالحجريالفحم

منالحجريالفحمغبارمنكثيراالجيدةالتهويةتزيل

مقاييساستعماليجبذلكومع.المنجمداخلالهواء

العماليرشبأنالعمليةهذهوتتلخص.غبارهفىتحكم

داخلالمكشوفةالأسطحكلفوقالجيرحجرمسحوق

الفحمغباربتخفيفالجيرحجرمسحوففيقوم،المنجم

!ال!نفجاراتحدوثفرصمنيقللالذيالأمرلمالحجري

تعدينهايجريالتيالحجريالفحمواجهاتترشوكذلك

.تطايرهويمنعالغباريثبتبدورهوالذيبالماء

أبحاثأصبحت.العلميةالحجريالفحمأبحاث

معظمهدفويتركز.متزايدةبصورةمهمةالحجريالفحم

طرقعنالبحث-أهما:أمرينعلىالبحوثهذه

دونالحجريالفحممنمتزايدةكمياتباحتراقتسمح

تطوير2-الهواء.تلوثنسبةازديادإلىهذايؤديأن

سائلوقودإلىالحجريالفحملتحويلاقتصاديةطرق

صناعي.طبيعىوغاز

تشريعاتسنفيالمتقدمةالأمبدأت.التلوثمنالحد

منالكبريتأكسيدثانىغازانطلادتىمنالتقليلبهدف

الفحمتمستخدمالتيالكهربائيةالقدرةتوليدمحطات

كوقود.الحجري

الكبريتبعضالحجريالفحمتنظميفعملياتتزيل

أنواعمنالكبريتمنكافيةكمياتلاتزيلولكنهامنه

المتوسطالمحتوىأو،العاليالمحتوىذاتالحجريالفحم

بمواصفاتهواءعلىالحصولأجلومن.الكبريتمن

أكسيدثانيغازانطلاقعلىالسيطرةيمكن،جيدة

غسلأجهزةتسمىأجهزةباستخدامماحدإلىالكبريت

ثانىغازوأبخرةروائحالغازغسلجهازيمتصالغاز.

مجموعةخلالالغازاتتمريرلدىالكبريتأكسيد

خاصة.مداخن

عمليةعلىالتجاربالعلميونالباحثونيجري

الحجريالفحمفيالكبريتعنصرنسبةعلىالسيوة

هذهوتتلخص.المميعةالطبقةبإحراقالعمليةهذهوتعرف

منطبقةفيالحجريالفحممسحوقحرقفيالعملية

الموجودالكبريتعنصرالجيريحجزحيثالجير،حجر
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عدلوهاالتيالأراضيكليستصلحواأدالماحهأصحا!أعالوداييبسا(لأقصار،!عت!ي.والكشطالتجريدبعدالأراضياستصلاحكيفية

الصورةلمحييظهر)كمااقتلاعهاأوحمرهاحرياترا!حر:ااقىلةامشرأتسويةحىالأراضياا!شصلاحاتحصوأوأولى.والكشطاضحريدلا

أجسار(ا)اليالأخصرءاع!ااامموي!ضط!حيسماالأراصياستصلاحمروشمر(.الوسصأفي)الأرصرافياصدوراتزرعثم(.اليمنى

ال!سبريت.أكسيدثانيغازتش!صلدونيحولوبالتالي،فيه

الماءأضسخ!!الحجريأصفحماأعنالناتجةالحرارةوتستعمل

أناليبعبرالمسحنالماءهذأوينحساب.الغلياندرجةإلى

اطاءبخارأماالجير.طبقةداخ!معدنيةملفاتشكلعلى

أغدرةاتوأجدمحطاتشىأسهاممتعمافيم!شالنابخ

ال!!ربائية.

الحجريأغحماتحوي!أجلممت.الحجريالفحمتحولل

تحوي.الهيدروجينمنمحتواهزيادةيلزمسائ!ىوقودإلى

بينأ!يدروج!تامنالأعلىالنسبةأغاريةاالفحمأنواع

%5حواليعلىتحتويحيث،الأربعالحجريالفحمرتب

إلىالنسبةهذهزيادةويلزمتركيبها.فيالهيدروجينمن

وقودإلىالحجريالفحمتحويلأجلمن%21حوالي

من%2ءحواليإلىالنسبةزيادةأو،عاليةطاقةذيسائل

.الحجريالفحمامنصناعياطبيعيغازعلىالحصولأجل

سائلوقودإلىالحجريالفحمتحويلعمليةوتسمى

أعدرحةطرقعدةتطهويرجرىوقد.الإسالةأوالهدرجة

منتمز!أيعاالمثلىيقةأ!ااوفي.الحجريالفحم

فيالهيدروجينغازمعوالزيتالحجريالفحممسحوق

فيتحدكبير،ضغطوتحتعاليةحرارةدرجات

وقودامكوناالكربونجزيئاتمعتدريجياالهيدروجين

الطهاقةعاليةوقودأنواعإنتاجالعمليةلهذهويمكنسائلا.

منكافيةكمياتلإضافةوذأ!كالوقودوزيتالبترولمثل

الهيدروجين.

منخفضغازإلىبسهولةالحجريالفحمتحويليمكن

بابفيوردتالتيوالتغويزالكرلنةبطريقة،الطاقة

منخفضغازإنتاخيمكنكماالحجريمما.الفحما!شعماللات

العمليةوتسمى.المعدنغيرالحجريالفحممنالطاقة

بئرينحفرالعمليةوتتضمن.أرضىالتحتال!غويز

الأرضسطحوتخترقانالأخرىعنإحداهمامتباعدت!ت

الفحمإشسعاليتم.الحجريالفحمراق"شاعدةإلىصولأو

خلالالهواءيضغطبينماالابارأحدقاععندالحجري

وعند.باتجاههالناروتتحركالحجريأعحصااراثفىالمسام

تسمحالحجريأعحماراقمنح!افية!صميةاحتراث

الهواءيتمكنذلكعند،جسمهفيالبئرينب!!ممربتش!صي!!

الفحماحتراقمنالناتجةدبالغازاتمنالمضغوط

معوبالمقارنة.الأولالبئرفيالأرضسطحإلىالحجري

عنالنابخالمنخفضةالطاقةذاالغازأننجد،الطبيعيالغاز

.محدودةاستعمالاتلهتكونالحجريالفحماحتراق

القيمةالحراريةقيمتهتعادلكيمابالهيدروجينإغناؤهويلزم

الطبيعى.للغازالحرارية

الطاقةعاليوقودعلىللحصول،الحاليةأطرقاتعد

.التجاريللالممتعمالجدامكلفةالحجريأغحمامن

نأإلىبالإضافةهذا.جدامكلصجينأعيدروافإنتاخ

تحتويالحجريالفحممنالمصنوعةأ!قوداأنواعمعظما

زالوماوالرماد.الكبريتمنمقبولةغيركمياتع!

لتحويلأرخصطرقتطويريحاولونالعلميونالباحشون

.الحجريالفحم

الحجريالفحماستعمالتاريخ

احتراقأنالإنساناكتشفومتىأينيعرفأحدلا

الاكتشافهذاتموربما.حرارةيصدرالحجريالفحم

مختلفةعديدةأجزاءفيانفراديبشكلأومستقلةبصورة

أولالصينيونوكان.التاريخقبلماأزمنةأثناءالعالممن
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الرابعالقرنوبحلول.الحجريالفحمصناعةطورمن

روامحبهمنتعدينهبدأواقدالصينيونكان،الميلادي

وصهرالمنازلتدفئةفياستعملوهثمومن،السطحية

الفحمأصبحالميلاديعشرالحاديالقرنوفى.المعادن

الصين.فيالرئيسيالوقودالحجري

والكسبالتجارةبهدفالحجريالفحمتعدينتقدم

الميلاديعشرالثالثالقرنفخلالأوروبا.فيأكثرببطء

فىالتجاريةالحجريالفحممناجممنعددإنشاءبدأ

الحجريالفحموكانببلجيكا.الانيسمىوفيماإنجلترا

،الغرضلهذاحفرتمكشوفةصغيرةمناجممنيستخرج

وطرقصهرعملياتفيأساسااستعمالهشمثمومن

وقوداالحجريالفحمالأوروبيينمعظماعتبروقد.المعادن

امشخدامه.ورفضواقذرا

همامنهالمصنوعالنباقيوالفحمالخشبوكان

عشرالسابعالقرنحتىأوروبافيالمفضلينالوقودين

للخشبحادنقصانحصلالاعوامهذهوأثناء.الميلادي

وخاصةالغربيةأوروباأقطارعمدتلهذاأوروبا،غربيفى

مكثفبشكلالحجريالفحممنإنتاجهازيادةإلىإنجلترا

الوقود.مادةنقصانأزمةعلىللتغلب

خلالإنجلترا.فيالحجريالفحماستعمالاتتطور

إنجلترافىالمصانعاستهلكت،الميلاديعشرالسادسالقرن

المنتجاتبعضمصانعفيالنباتىالفحممنكبيرةكميات

القرنوبحلول.والصابونالطعاموملحوالزجاجكالطوب

إنجلترا،فيجدانادراأصئالخشبالميلاديعشرالسابع

إلىالتحولمنبداتجدلمالمصانعمعظمأندرجةإلى

%08حوالىإنجلتراأنتجتنهايتهوفي.الحجريالفحم

إنجلتراوبقيت.الحجريالفحممنالعالمإنتاجمجموعمن

التىالعاممائتيلفترةالحجريالفحمإنتاجفيالرائدة

تلت.

إنجلترافيواسعنطاقعلىالنباتىالفحماستعملوقد

الماء(فيمنقوع)شعيرالملتتجفيفعملياتفيوقودا

وحاول.الجعةشرابفىالأساسيةالمادةيشكلالذي

العمليةهذهفيالحجريالفحماستعمالالجعةمنتجو

مذاقأفسدالذيالأمر،غازاتهيمتصكانالملتولكن

غيرالحجريالفحمغازاتأنالجعةمنتجووأدرك.الجعة

فىمسبقاتسخينهتمإذاوإزالتها،إلغاؤهايمكنالمرغوبة

يطورونبهذأأنهميدركواولم.الإغلاقمحكمةأفران

الثامنالقرنوفى.الحجريالفحممنالكوكإنتاجعملية

أبراهامأسمهإنجليزيمنئحديدنجح،الميلاديعشر

حلذلكوبعدالحديد.ليصهرالكوكاستعمالفيداربى

فيمفضلكوقودالنباتيالفحممحلتدريجياالكوك

الحديد.إنتاجعمليات

أصبحتهذهالجديدةالحديدإنتاجطريقةانتشارإن

الصناعية.الثورةوهوإنجلترافىحدثكبيرتطورمنجزءا

المصانعإنتاجزيادةفيرئيسىبشكلالثورةهذهتمثلت

فىإنجلترافيالبخاريةالالةتطورساهموقد.هائلةبصورة

حدإلىالمصانعإنتاجزيادةفيالميلاديعشرالثامنالقرن

لتشغيلاللازمةالقدرةالبخاريةالمحركاتوفرتكماكبير.

منكبيراإمداداالبخاريةالمحركاتوتتطلب.المصانعآلات

المتاحالوحيدالوقودالحجريالفحمشكلالتىالطاقة

لتأمينها.

خلال.العالمفيالحجريالفحماستعمالتطور

منالصناعيةالثورةامتدتالميلاديعشرالتالممعالقرن

الثورةهذهونجحت.العالمفيأخرىأجزاءإلىإنجلترا

منوفيرةكمياتتمتلكالتيالأقطارفيخاصبشكل

الدورالحجريالفحمادىوهكذا.الحجريالفحم

أوروبافيالفترةتلكخلالالصناعةنموفيالرئيسي

الشمالية.وأمريكا

أجلمنفقطليس-ضرورياالحجريالفحمأصبح

حينأيضا،المواصلاتوسائلفىبل-والمصانعالتصنيع

وسائلالأخرىالبخاريةوالالاتالتجاريةالسفنأصبحت

ع!الحصولذلكتطلبوقد.الرئيسيةالمواصلات

المواصلاتلوسائلالحجريالفحممنضخمةكميات

ووسائلالصناعةنمتوكمالغلاياتها.كوقودالبخارية

موافيبشكلأيضانمافقد،المتحدةالولاياتفىالمواصلات

عشرالتالممعالقرنبدايةوفي.الحجريالفحمإنتاج

الحجريالفحممناجممنقليلعددهناككانالميلادي

حلتأواخرهوفي.المتحدةالولاياتفيواستعمالاته

فىإنتاجهفيرائدكبلدإنجلترامحلالمتحدةالولايات

الفحمإنتاجفىرائدةالمتحدةالولاياتوبقيت.العالم

احتياجهاهبطحين،العشرينالقرنأواممطحتىالحجري

تفوقوقد.الطيعيوالغازالنفطاستعمالازديادمعمنه

إنتاجفيالمتحدةالولاياتعلىسابقاالسوفييتيالاتحاد

إلىالعشرينالقرنخمسينياتأواخرمنذالحجويالفحم

فيالصينأصبحتالثمانينياتوفي.السبعينياتأواخر

الثاني.المركزفىالمتحدةالولاياتتليهاالأولالمركز

الراهن.الوقتفيالحجريالفحماستعمالتطور

حادارتفاعإلىالطيعىوالغازللنفطالمتناميةالندرةأدت

العالمإنتاجازدادلهذاونتيجة.الحجريالفحمطلبفي

حتىأم079عاممنذكبيربشكلالحجريالفحممن

لإنتاجمنهالزائدالإنتاجاستهلكوقد.أم089عام

رئيسي.بشكلالكهرباء

باستخدامالكهرباءإنتاجيتمالراهنالوقتوفي

باستعمالإنتاجهامنأقلبتكلفةوقوداالحجريالفحم
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صا!ا!اح!،لىا!أصماالأاكشعي!والغاءالتعدينعملياتميكنةقبل

د!ا!را:لصي!اهماح!.افيأءأطعمامهم!-مصدرل!والمعالالصسية

أ:اص!كأالأصري!جةااطتحدة!،يات11شلمسلمانيافيمحجماأعلاه

.الميلاديعشرالتاسعالترر

تكلفةفإنذلكومعالوقود.زيتأوالطبيعيالغاز

!شزدادالكهرباءإنتاجفيالمستخدمالحجريالفحم

البيئة،علىالمحافظةأجلومن.أ!عبابلعدةبالتأكيد

القدرةإنتاجمعاملفإنمثاليةبيئيةشروطإلىوالوصول

محتوىذاتحجريةفحومبحرقتقومالتىالكهرلائية

تنفهتأنعليهاالكبريتمنأبعامحتوىأومتوسط

أحجريت.اكسيدأثانىأخس!معام!!لإنشاءطائلةأموالآ

منقلي!!محتوىذيحجريفحمعلىوللحصول

الكهربائيةالقدرةإنتاجمعاملعلىيجب،الكبريت

الرئيسية.إنتاجهمواطنمنلالمشيرادهاللازمالمالإنفاق

منالقريبةالحجريالفحمترسعباتامشهلاكوعند

فإنوبالتأكيد،أعمقمناجمحفريتعينالأرضسطح

العمقبالغةالمناجملتشغيلاللازمةالعاليةالت!صلفة

أدحمعاره.إلىستضاف

رجالمنكغيرهمالكهربائيةالقدرةمنتجوويضع

أنهنرىوهكدا.المستهلكعلىالتكلفةزيادةتبعةالأعمال

إنتاجهايعتمدالتيأطاقةافإنالحجريالفحموملوفر

باطراد.م!صلفةست!صنعليه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرئيسيةالفحمنوابخ

المحمقطراداعوكاضلىعاز

لشمادرالعارا

لكوكا

صلةذاتأخرىمقالات

الأمانمصبهاحأغو!،ذواالحديدالتددئة

الهذرجةاحسوداءاالهـئةالأطفالاتشغيل

لوقوداسرا!ايداضعدا

قها!اأامحرورا!ساعيةااخورةا

الموفوععاصر

الحجريالفحمتكونيهف-أ

الحجريالفمالتعمالات-2

كوقودالححريالفحم-أ

الكثرسائيةالقدرةإقاح-!

الححريللفحمأحرىاستحدامات-ح

خامكمادةالحجريالفحم-3

الحجريالفحموجودماطق-4

31ا!ااصيالححريأغحمااحتياطات

الحجريالفمتعدينيهمة-5

أ!سصحي11يم!اضعلىا-أ

ارضياضحتايم-اضعلىا!

وشحنهالحجريالفمتظيف-6

الحجرياغحماتمفيص-أ

الححريالمحماشحر-!

الحجريالفحمعاعة-7

المماح!اعمال-أ

الماحمفياحمملامةاتدالير!

ا!لحيةاالححرياغحماأدحات-ح

الحجريالفحماستعمالتاريخ-8

إبحلتراليالحجريالهح!استعمالرتم!إ-أ

العالم!ىالححريالفحماستعمالتطور!-

الراصالوقتفيالححرياغحماامشعمالرتطو!

أسئلة

الححري؟ا!ح!ات!صد!يص

أسئيسية؟االحجرياغحمااستعمالاتما-2

يدممهموربحاإلتاحيةأكثرالحاليونالاحمأصحا!يعتمرولدا-3

الماصي؟

الأربع؟رتمهما؟عادةالحجريالمحميصوركي!-4

إليها؟نحتاجولمادااضجهير؟امعاملما-5

الحجريالفحممنإنتاجهالغربيةأوروبارأقطمركتيررادلمادا-6

؟الميلاديعحتمرالسابغالقرنخلاللحدة

يسببها؟أنيمكىالتىالبيئيةالمشاكلوماأخحريد؟بااضعدي!اما7

المشاكل؟هدهحدوتمعيمكروكي!

الماصى؟فيمنهاحطراأتلمهحةالححريالعحمتعدينأيملمادا-8

الفحممنفأكترأكتراممهربائيةاالقدرةتوليدمعاملتحولتلادا9

؟اللحسابأوا!ارياتحتاعحماإلىاتحاريا

العالم؟فيالححريالفحمصادراتلىإهـائدتادااصد:أضاداما-أ.

آخر؟قطرأيمىأ!صيستوردهالديا!طراوما

)الفحمالتدفئة،إلينويانظر:.الحمريالفحم

الححري("المحم)استعمالاتالحجريالفحمالححري(،

الححري(.)اعفحمالوقود
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.الكوكانظر:.الكوكلمححم

استعمالاتذاتهشةسوداءمادةالنباثيالفحم

وفي(الملونة)الموادالأصبغةفيتستخدممتعددة

كمافيها،المرغوبغيرالروايمحأوالألوانلإزالةالمرشسحات

ذلك.وغيرللرسموأداةوقوداتستخدم

عيركربونمنرئيسيبشكلالنباتيالفحمشكون

جسيماتمنيتكونالمتبلورغيروالكربونورماد.متبلور

الكربونمنشكل)وهو،الجرافيتمنمنتظمةغيردقيقة

ضئيلةكمياتعلىأيضاالنباتيالفحمويحتويالنقى(.

ينتج.الهيدروجينومركباتكالكبريتالشوائبمن

غنيةحيوانيةأونباتيةموادبتسخينالنباتىالفحمالمصنعون

قليلعلىتحتويأفرانفي،والعظامكالخشب،بالكربون

يخرجالتسخينعمليةوعند.منهمفرغةأوالهواء،من

فيالموجودوالأكسجينوالنيتروجينالهيدروجينمعظم

مس!اميةسوداءمادةالنهائيالمنتجويكون،الخامالمواد

النباتي.الفحمهي(الصغيرةبالثقوب)مليئة

الفحمأنواعمننوعانيعرف.النباتيالفحمأنواع

يصنعالذي،الخشبفحموهما:غيرهمامنأكثرالنباتي

الفحمباسمأيضايسمىالذيالعظاموفحم،الخشبمن

،الحيواناتبقايامنويصنعالأسود،العظمأوالحيواني

منرئيسيبشكلالنباتىالفحمويتكونعظامها.وخاصة

بينما،والشوائبالرمادبعضعلىويحتوي،الكربون

علىويحتويالرمادمنرئيسيبشكلالعظامفحميتكون

والشوائب.الكربونبعض

معظممنهأزيلتكربونفهو،المنشطالكربونأما

النباتيالفحممعالجةطريقعنالمصنعونوينتجهالشوائب

.م6153منأعلىإلىيسخنوهواءببخارالعادي

أوسعالنباتيالفحميعتبر.النباتىالفحماستخدامات

بشكلمنهصغيرةقطعتحترقإذاستخداما،الفحمأنواع

صغيرةقوالببعضوهناكممتازأ.وقودمصدرمشكلةجيد

اللحومشواءفيالناسمنالعديديستخدمهاالشكلآجرية

صغيرةأصابعالفنانونيستخدمكذلك.الطلقالهواءفي

ويستخدم.الرسمأنظر:.للرسمالنباتيالفحممن

فييدخلكما،المرشحاتفيالنباتيالفحممسحوق

البارود.تركيب

مسحوقشكلعلىالعظامفحمالمصنعونيستخدم

)البويات(.والدهاناتالملونوالحبرالجلود،أصبغةلصناعة

والفحموالعظامالنباتيالفحممسحوقيستعملكذلك

بسطوحهاوإلصاقها)تكثيفهاالألوانلامتزازالمنشط

منفيهاالمرغوبغيروالروأئحوالنكهات(،الداخلية

صناعةفىهذهالامتزازعمليةوتتبع.والسوائلالغازات

ممتزأفضلالمنشطالنباتيالفحمويعد.الأبيضالسكر

وأسعا.داخلياسطحاتمنحهالتيمساميتهبسبب)مكثف(

الدين.فخر،الرازيانظر:.الراريالفخر

الفداء.أبو،العجدوني:انظر.العجلوليلفداءابوأ

)672-إسماعيلالدينعمادأبوالفداء،

بنعليبنإسماعيلأم(.331أ-273هـ،732

،أيوببنشاهنشاهبنعمربنمحمدبنمحمود

وأشمركه،لحماةأميراأبوهكان.أديب،جغرافي،مؤرخ

.عشرةالثانيةسنفيوهوالصليبيينجهادفىمعه

إلىالحربيةالحملاتمنكثيرفيأبوالفداءواشترك

أبيشهرةوترجع.والأدببالتاريخاهتمامهجانب

سنةتأليفهبدأالذيكتابهإلىالجغرافيافىالفداء

أرئسنوات،بعدمسودتهوأتمأم731هـ،717

عندالعلومانظر:.البلدانتقويم:عنوانلهواختار

مقسمجغرافيمعجموهو)الجغرافيا(.والمسلمينالعرب

الأرضعنعامةمعلوماتيضمالأولقحسمين،إلى

والأنهار،والبحيراتالبحارووصفالسبعةوالأقاليم

وهو،الجغرافيةالمناطقالفداءأبوفيهتناولالثانيوالقسم

المعلوماتتضمجداولهيئةعلىقسما28إلىمقسم

المعلوماتنظممنأولوأبوالفداء.الختلفةالجغرافية

.جداولهيئةعلىوعرضهاالجغرافية

المغوارالجنديعدىيطدقمعروفمصطدحالفدافي

الكرمنخاصةبعملياتليقومخاصاإعدادايعدالذي

فيالشخصهذاويسمى.الخاطفةوالإغاراتوالفر،

مثلالأخرىالبلادبعضفيوكذلكالكوماندوالغرب

منالثلاثينياتخلالامشخدمتحيثإفريقيا،جنوب

الخاطفةالهجماتعنللتعبير،الميلاديعشرالتاسعالقرن

ضدوالبرتغاليونالهولنديونالمستوطنونيشنهاكانالتي

نفسهاالكلمةتطلقأنتشرتشلونستونواقترح.الأفارقة

تستخدمكانتالتىالمشتركةالعملياتوحداتعلى

الثانيةالعالميةالحربخلالالعصاباتحربأساليب

قامتالتيالجريئةالعملياتومنأم(.459-ا)939

الحربى،والعتادالمنشاتعلىالغاراتالفداررنقواتبها

أساليبببعضالقيامحاولتكماالحلفاء،عملاءوإنقاذ

.العصاباتحربانظر:الغزو.

الفدائيينأفرادبهااضطلعالتيالشهيرةالعملياتمن

فلسطينفيالقسامعزالدينكتائبأفرادبعضبهقامما

أثناءبعفالفدائيينبهقاموما،العشرينالقرنأواخرفي

سانعلىبهاقامواالتيالغارةوهي،الثانيةالعالميةالحرب
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أكبربتحطهيماقامواكما.أم429مارسفىبفرنسانازير

أحضديوداالفدائيونوشن.الغربيةأوروباشيللسفنحوض

91فيبفرنسادييبعلىغارةأكبروالبريطانيون

إلا،ساعاتتسعلمدة5شاتلوافقدبمأم249عامأغسطس

أجحريةافيالهتهـاممتخدمت.فادحةبخسائرأصيبواأنهم

المغيرينأيريدرز،باسماعرفواالذينالفدائيينالأمريكية

أمحالميةاالحربأثناءأصعبةاالباسفي!جةالحملةإبانوذلك

ميناءتفجيرعمليةأيضاالشهيرةالعملياتومن.الثانية

اطصري!تأغدائي!!امنعددنفذهاالتيالإسرائيليإيلات

حتىكاملةساعة24سبحواأنبعدأم689عامخلال

ضدالفلسطني!تالفدائي!تعملياتأيضاومنها.إليهوصلوا

فلسطين.فيالإسرائيليالاحتلالقوات

ريدرز.وونجيتالرينجرز،؟الجيش:أيضاال!

متخدفةلبعقوأ!الأطفافيهايوددحالةالفداط

أهصا!اأغرداويسمى.العفمىاالهيكلفيوتشوهات

الفدم.الحالةبهذه

أصدرقيةاأخدةاشش!!إلىألمرضيةأصةالحاهذهسببيرجع

ت!صنصالأ:لىاالمراحلىخلالوظيفتهاممارسةبدءفي

:نفتىأسموألازمةااكخورموناتالدرقيةالغدةتفرز.الجنين

الأممبوعاخلالوظيفتهاتبدأماوعادة.والدماغالجسم

الهورموناتانعدامويسبب.الجن!تتكونمنعشرالثاني

الطهبيعية.النموأنماطتشوهرقيةأولا

أصدرقيةابالهورموناتالحالةهذهيعالإلأطباء

الأولىالستةالأسابيعشيالعلاجيبدأأنويجب.التكميلية

والعقلي.البدنيالتخلفلمنعالولادةبعد

فيليبس.بارسيلسوس،،الدرقيةالغدةأيضا:انظر

في،إيماإرسامم(.5541-؟0041)أنجليكولمحرا

أضصويرافيالنهضةعصرلأساليبالتمهيدفيساعد

شخصياتهعكعستإيطاليا.في،البندقيةبمدينةالتشكيلي

،المكانمعلتناسبالمرمعومةالأشكالوالعاديةالقوية

الألوانيحستعملظلأنهغير.لعصرهالجديدةوالأفكار

كثيرلهكان.المظللةعيروالزاهيةالألوانوهيالتقليدية

أسلوبه.إلىعاطفيةمسحةأضافواممن،لفنهالمقلدينمن

راهباأنجليكوفراكان.إليهذلكفيالفضلويعود

البندقيةفيالكبيرماركوسانديرأسردومينيكانيا.

كدلكوبقي،فيهعضواوأصبح،أم435عامحوالى

دينية.بلوحاتأ!ديراجدرانغطىوقد.مماتهحتى

الديرفيمنهاكثيرجمعفقدالأخرىلوحاتهأما

العذراءمريمتتويج؟البشارةعيدأعمالهومن.لفنهمعرضا

المسيح.وميلاد

راهباوأصبحإيطاليا.فىفمثسميوببلدةأنجليكوفراولد

باسميعرفوكانعاما،91عمرهكادعندمافييزوكطفي

يدعونهمعجبوهصارذلكوبعد.دافييزوليجيوفانيفرا

(.الملائكي)ال!خأنجليكوفرا

الثعرمنسمي!صةطبقةوهوفرومفردهجمعالفراء

والثعالبكالدببةالحيواناتأنواعمنعديدجلودتغطى

المعاطفالفراءمنالناسيصنعوأصسمور.اووالمك

نظراالفراءعلىالناسويقب!.الأخرىاأ!دافئةاوالملاس

لهم.توفرهاالتىأصلتدفئةش!سذأسكأ!الجما

يذالمتينالمصفوفالشعرمنتوليفةمنأسفراءاتت!صن

ويمنع.ألممفلهسميكةمطبقةالسطحعلىأصذهنىاالملص!

عازلاوقاءالسفليةالطقةوتعمل،البللأطصفوفاالشعر

.الحيوانحرارةيحفظ

المستأنسة،غيرالحيواناتمنتنتجأسفراءالأنونظرا

منالمصنوعةالملابسمثلالعيوبمنخاليةت!صنا،فإنها

وحياكتهاالفراءعيوبإصلاحفيأحملاويؤدي.الأأجاف

منالمصنوعةالملابسسعرارتفاعإلى،الملابسالإنتاجمغا

مماالفراءذاتالحيواناتالسنواتبعضفيتندرأغراء.ا

كثيرا.الأسعاراارتفايسب

الطبيعيةالفراءالحيواناتمصدرهاانتىأغراءاتسمى

الفروأنواعكثيرايشبهالذيالصناعيالفرووينئالصناع

نفسها.الدفءدرجةيعصولاتكلفةأقلل!صهالطهبيعى

الحيواناتجلودالتاريخماقبلشعوبارتدتوقد

لصناعةالفراءأيضاواستخدمت.والحمايةالتدفئةبغرض

القرنوفي.الحوائطعلىالمعلقةوالقطعوالسجادالأغطية

أثينافيللفراءنشطةسوقهناككانتالميلادقبلالخامس

القرونخلالالرفاهيةمظاهرمنالفرووأصبح.باليونان

تحشيةطمقةإلىإضادةسميكطويلحمايةشعرمريتكولىالفرو

علىالتحتيالمتمعرويحافظرطمةمادةالطوي!!الشعرويفرز.سمي!سة

الحيواد.حرارةدرحة
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فراءمنالأزياءصناعةمكافحةالمجموعةهذهأهدافالباهظةالفراءأنواعوالأمرأءالملوكارتدىعندماالوسطى

.الحيواناتالحصولفيالرغبةشجعتوقدوالسمور،القاقممثلالثمن

العالم.فيأخرىدولةأيمنأكثرفراءوتنئرو!مياشمالفيالمبكرةالجغرافيةالكشوفمنكثيراالفراءعلى

منتج،أكبرثانىالأمريكيةالمتحدةالولاياتترتيبوبأتيأصبحت،الميلاديالسائكشرالقرنوفي،الشماليةأمريكا

عالية،قيمةمنهاالمصنوعةوالملابسوللفرأءكندا.تعقبهاكندا.فيأهميةالأكثرأ!ناعةاالفرأءتجارة

الفراءمنالمصنوعةالملابستبا!يمة،المثالسبيلوعلىاوودياتفيمهمادوراالفراءصناعةالانوتؤدي

منتجاتوتشكلدولار.بليون751.المتحدةالولاياتفىمضارعمنالعالم!ضاءمعظموتأتى.العالمدولمنكثير

وأهم.الدولتلكصادراتمنكبيراجزءاأيضاالفراءبينمائر.حظفىتريحجثالفرأءذاتالحيواناتتربية

وألمانيا،فرنسا،:هيللفراءالمستوردةالرئيسيةالدولوفي.المستأنسةيخرالبريةالحيواناتصيدمنالباقييأتي

وسويسرأ،،واليابانوإيطاليا،،واليونان،وبرطمافير!ضخرجت،العشرينالقرنمنوالسبعينياتاتت

ا!صيكية.المتهحدةتواولابوحقوقالفطريةالحياةبحمايةتناديالتيالمجموعات

الفراءألواعأجلمنالحيواناتصيدضدمظاهراتفي،الحيوان

وتثملغيرها،منأكثرالمفضلةهي.الطبيعيةالفراءالثمانينياتفيالمجموعاتلهذهالتأ!دأزدادوقدالفراء.

والأرنبالمسكوجرذوالمضك،والب،ادقولسأفياعالمجموعاتهذهوتهدف.العشرينالقرنمنوالتسعينيات

ويعد.الملابسصناعةفيمستخدمة.وهيوالراقونمناصطيادهايتمالتىالحيوانأنواعمنالكثيرحمايةإلى

الغاليةالفراءأنواعأكثرمنالفارسيوالحملالشثميلةالمجموعاتهذهوتعترضانقراضها،منخوفاالفراءأجل

الحديثة.الأزياءفيالمشخداماوالأكثرالثمنولقدوتربيتها.صيدهافيالمستخدمةالطرقعلىأيضا

والنسيج،،اللونفيكبيرةبدرجةالفراءتتنوعفي)الوشسق(لينكس،وهىالمجموعاتهذهإحدىتكونت

بمناصحع،وأبيضقاتمأسودبينالألوانوتتواوح.والقيمةبينومنبإنجلترا.نوتنجهاممدينةفيام859أكتوبر

المهمةالفراءأنواعبعض

الوصفللحيوافيالرئيسيالموفىالفرأءعائلةالفراء

قصير،ر!ادي4بن!،،أييضالشصالكيةأمريكا،اليابان،أوروبا،مشرالياأالقوارعه!الأرنب

وخشنقكهـمير،كريرالمتحدةالولالاتلحالجنوليةأمريكاالأبوسومالأوبوسوم

رلاعبمطويل،أبيض،فضي،أزرقىأحمر؟الشماليهأمريكاأور،با،آسيا،الكلالىالتعدب

ومحميفق!ير،بنىالتنمماليةأمويكاعرسابنالماءكعلب

،حريركحطويل،لنيروسيا،الشماليةأمريكاالقوأرضررأدلسكجرذ

والالتفافالمتجاعيدشديد،صوكي4رمادى؟بخيأثسو3،ناصيبيا،كازاخستان4أفغافشارالأعنامالفارسي(لحمل

!ونا!عمرمادي؟أررئأسكئلنداهولندا،الخلدالحنلد

وناعم!مهـميررأكن،بن!لمكتداعرسأبنالدلق

خضق،طويلأسود،4ءكا!قرمادفي،فضميرمادىالشماليةأمريكاالبراقونالراقون

،حريري،طويل،غامقبنيروسياكندإ،محرلسابنالسمور

وكحج!ناعم،مزرقدييالشمالميةأمبرلكا)كعميا،عرسالنالحهزسمور

عمناقصير4،يىرمالشماليهامويكاأ،وروباأ،سياآرضلقواالسنجابا

وناعبممعفرعطو!ل،مبزرى،ر!اديالفراءمزأبىعالقبرارض!الشنش!هله

وصيريل،طو،أيهودلئمسداليةاأصريكاعرسبنأالأمريمكيالظربان

وخشننامحمدححير،4أبيض،فضي،سالموتي4رهادىأروجوايناجمييا،روسيا،لاكا،أالفصحهالفقمة

وحريرىطويل،بني،ليجأصفر،روسيا،أوروباعرسابنالفيت!ش

و!يونقيموأسود،أبيضرو!حياعرلرابنالفاقم

!ني!4فصيررواكن،بنيادشماليةأمريكاالقوأرضالمدلر

طويلعحي!لم4بر،نزيالصغرء؟إلىهائلرصادي4رماديالشماليةأصريكاالكلابالثيوط

وناعبمقمحير4غامقبنيالجنوبهيةأمويكاالقوأرضالكنب

صيريما،طويلابي!ررءرماديما،،بنىروسيا،الشماليةأمريكاء،الفرامزارععرلسابناللتك

وتاعمطويلأبيض!،ليجع،رولسيا،الشصاليةأمريكاأكقططالوشق
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أنواعبعض

كثيرهطلالإلىالأبيصسلوسهيتفاوتا!لنك

والسي.ديا!رط

ا!اسهوأالفاحرةلمعومتهالتمنعافيالششيلة

العادية.عير

الأتحراوالورل.زلاعماصويلالثعلبفرو

ا!ضى.:اوالأبيفرالأحمراتتضمرتفصيلا

المراء،أ!اعوأعلىأحملس؟احدالسمور

اطود.ابيوهو

لا3!7؟لألمكابر؟بر*

يصبغوقدفاغبىأ!نذواللسكجرذفرو

الفراء.منأحرىأ!اعاليشابهبعصه

الشعرطبقةلمعومةنطراالتح!عالىالقندس

الحارحيالحمايةشعروكدلك)يسار(التحتية

)يم!!(.،الطويل

إلىالمائ!والبرتقالي،والرمادي،والأزرق،البنيمنظلال

أصعومةامنالملممرطبيعةوتختلف.واشبرونزي،الحمرة

لهايةفيو.اشاقونخشونةأإالقندسلفراءالفائقة

أغراءباالمتاجرةحظروقبي!أ!شرين،االقرنمنالثمانينيات

المتحدةالولاياتفيالفروثمنتراوح،سنواتببضعدوليا

حواليإلىالسنجابلجلدواحددولارحواليمن

مزارعفيالمربىالسمورفراءثمنأمريكىدولارألأ007

يأمنأكثرالفراءوتنئالقوارضروسيا.فيالفراء

جرذحيواناتوتشك!!.الحيواناتمنأخرىمجموعة

البريالصيدأرباعثلاثةمنأكثرأغوارض!اوباقيالمسك

ابنعائلةوتمد.الشماليةوأمريكاأوروبافيالفراءأجلمن

منالناتجةالفراءجلودمنمقداربأعلىالإنسانعرس

والسمور.والمنكالقاقمافروعرسابنعائلةوتشملالمزارع

الأأجافمنأصناعيةاأغراءاتت!صن.الصناعيةالفراء

الفراءوتستخدم.أ!بيعيةاالفراءوتصئلتشبهالختلفة

الفراءارتداءبو!معهليسلمنأطبيعيةاالفراءمنبدلآالصناعية

الشبيهةتفضيلاالصناعيةالفراءأنواعأكثرومن.أصطبيعيةا

والفقمة.المسكوجرذوالمنك،أغارسياالحملفراءلأنواع

الأليافوغزلدنسجالصناعيةالفراءالمنتجونويصنع

نهاياتمنالوسادةوتتكون.أنسجةصورةفيالتركيبية

تشبهلكيالوسادةتعالجثم.المقصوصةأصاعمةاالأليافا

فيالطيعيةالفراءأليافتنسجوأحيانا.الحقيقيةأغراءا

الطبيعية.الفراءبملمسالإحساسأخعصى:سادةصورة

الفراءعلىالحصولكيفية

الثعالبملالونتربىالفراء.أجلمنالمزارعإنشاء

المتحدةبالولاياتمزارعفي!منوياالمنكوحيوانات

المظهرفىمهماكليحتلفوصناعيةطبيعيةالفار!ىالحملفراء

اليسار.إلىالطيعياغروا.الصورةتوض!!كما
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أفغانستانفيوتربى.كثيرةأوروبيةودولوكندا،

أغنامإفريقيا(غربي)جنوبوناميبياوكازاخستان

انظر:الفارسى.الحملباسمفروهاويعرف،القركول

لية،لشماامريكاوأ،وروباأوفي.حروف،القركصل

وزمبابويورولمعيا،،الجنوبيةوأمريكا،إفريقياوجنوب

فيللفراءمزارعأولىوأنشئت.المزارعفيالشنشيلةيربون

برنص!جزيرةفيالميلاديعشرالتاسعحالقرنمنالثمانينيات

برامجالفراءمزارعتنفذالايامهذهوفيبكندا.إدوارد

مربوويهجن.الوراثةعلمأساسياتعلىاعتماداتهجين

ألوانذاتسلالاتلإنتاجحيواناتهمالفراءحيوانات

خاصة.أخرىصفاتبأيةأومحددةوأحجاممعينة

الفراءتكونعندماالشتاء،فيالصيدمعظميتمالصيد.

منمجموعةالصائدويعدولمعانا.وطولأ،،كثافةأكثر

شواطئامتدادعلىوتقعالصيدخطعليهايطلقالمصايد

ارتيادها.الحيواناتتعتادالتيالأخرىالمناطقوفيالنهر

الفطريةالحياةحمايةمجموعاتبعضتعارض

أجلمنالحيوانصيدعمليةالحيوانحقوقعلىوالمحافظة

المشخدامخاصةبصفةالمجموعاتهذهوتعارضالفراء.

هذهفكوكفتنغلقالحيواناتبأرجلكلسكالتيالمصايد

يأتيحتىبهاوتمسكالحيوانأرجلعلىبسرعةالمصايد

فيالفرأءمصانععملتوقد.الحيوانلقتلالصائد

إنسانية،أكثرمصايدإيجادعلىوكنداالمتحدةالولايات

.الإمساكحانيةتسمىمبطنةمصايدإنتاجتطويرتمكما

)قدم(بظلفتمعسكالتيالمصايدهذهفكوكوتبطن

بها.جراحأيإحداثلمنعالمطاطمنبطبقات،الحيوان

الفراءاجلمنالصيدعملياتالبرامإلحكوميةتنظم

فيهاتوجدلاالتيهاوايعداماالمتحدةالولاياتفي

مقاطعاتكلفيالبرنامجهذاويعملللفراء.حيوانات

محدودةللصيدتراخيصمقاطعةأوولايةكلوتصدركندا.

لعددمقدارااللوائحوتضعالصيد.فيهمايتموالمكانالزمان

وتحرم.الواحدةالمرةفىاصطيادهايمكنالتىالحيوانات

الحيواناتفراءاستيرادالبلدانمنوكثيرالمتحدةالولايات

والنمورالتشيتا،الحيواناتهذهوشضمنبالانقرأض،المهددة

علىللإبقاءمحاولةفيوذلكوالذئابوالببور،الرقطاء،

الفطرية.الحياةحمايةانظر:.البريةالحيوانات

جلدلمملخفيتستخدمانطريقتانهناك.السلخ

حيواناتجلدويسلخا!لفتوحة.والكيسهما:الحيوان

الكيس،بطريقةالأخرىالصغيرةوالحيواناتوالقاقمالمنك

منالجذعحولشقبعملالصائدأوالمزارعيقومحيث

أما.الخارجإلىالداخلمنالفرووينزعلأخرىرجل

والحيواناتالبقرجلودفيفتستخدمالمفتوحةالطريقة

منالفروويخزعالحيوأنمعدةأعلىشقبعملوتتم،الكبيرة

يقومالفرو،إزالةبعدالاخر.الجانبباتجاهالجوانبأحد

ثم،والأدرانالدهنمنلتنطفهابقشطهاالصائدأوالمزارع

للتسويق.وتشحنالفراءتجفف

الفراءتسويق

فراءمنلديهمماوالصائدينالمزارعينمعظمينقل

الكبيرةالأسواقفيالكبيرةالمزادلمساحاتمنواحدةإلى

،المتحدةالولاياتفىوتوجد.العالمفيالفراءلتجارة

جرينفيل،مدينةمنكلفيالرئيسيةالمزادساحات

ولايةفىمينابولسومدينة،الجنوبيةكارولينابولاية

بينما.بواشنطنممياتلومدينةنيويوركومدينةمينيسوتا،

؟مونتريالمدنفيبكنداالرئيسيةالمزادساحاتتقع

،ساسكاتشوانفيوريجيناأونتاريو،فيبيونورث

مانيتوبا.فىوونيبج؟البريطانيةكولومبيافىوفانكوفر

مراكزنجدأوروبافيالرئيسيةالمزادمراكزمقدمةوفي

وأوسلوبريطانيابمفيولندنروسيا؟فيبطرسبرجسانت

أكبرمنكندافىبايهدلحمونشركةوتعد،بالنرويج

العالم.فيالفراءتجارةمؤدسسات

لترتيبوالمزارعينالصائدينالمزادساحاتممثلوويزور

الفراءناقلاتأكبروتأتي.السوقإلىالفراءشحنعملية

هذهويرتاد،مارسإلىنوفمبرمنالفترةفيالسوقإلى

الصناعة،هذهعلىوالقائمونالفراء،سمالممرةالمزادات

الفراءمنالألوفمئاتالبائعونيعرضوقد.التجزئةوتجار

فيالفراءعلىالمزايدةوتتم،المعاينةيومفيالمستودعاتفى

مشترياتهمثمنيدفعواأنالمشترينعلىويجب.البيعيوم

الفراءلفحصيقومون،المدبوعةغيرالفراءتاحرمحلفيمشتروالفراء

حيوأناتمنالمنتجةالفراءعلىالمحلويحتويالشرأء.قراراتخاذقبل

العالم.سعديدةمماطقومنالختلفةالفراء
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شهرحواشبعدأصباغاي!صنوالذيالتسديديومقبلأوفي

طبثئاالفراءشحنيتمالتسديديوموفي،البيعيوممن

المشترين.لتعليمات

الفراءتجهدز

مراهشتراةالفراءتنظجفيجبفيبها.وتومعالجتها

ويتما.التوضيىتصمىعمليةبوسساطةمرنةوجعلهامزادات

كللإرالةملحىمحلولشيالفراءتليينالبدايةفي

أرزياالزائدالجلدأ!ةإزاذأ!كيليالزائد.والدهنالانسجة

لعدالجلودتعالجثمآليا.أويدوياإمالالفرو،ملتصقامازال

أ،آكطذلكلعدوتوضع،الدهنمنخاصبنوعذلك

تقومحشبيةاقدامعلىالرفاسةتحتوي.الرفامعةتسمى

!تلالجلد.الموجودةأضقوبجمئاإلىالدهونبضغط

اخنفيرواتحماحيث،دوارةأسطواناتفيالفراءتوضع

الخشبنشارد!تحاصةأنواباستخداموالتجفيف

الواقيالشعربإزالةالصانعيقومأخيرا.المضغوطوالهواء

جزويمكنحالها.علىأعثيفةاالفراءأليافتاركا،الطويل

بلش.بتأثيريسمىلماوشقا،قصيرةلحعلهاالفراء

لتحسينالفراءمنال!صيرصباغةتت!.الصباغة

وقدالفراء،منأخرىأنواعمثلتبدوأحيأ:مظهرها

يصبغونقدأوأصبغةاحوضفيأغراءاأصناعايصبغ

تصبغثمالداكنةالفراءتبيضوأحيانايدوياكاملةالمعاطف

عملياتإحدىوفي.الألوانفيتفاوتعلىللحصوا!

الحثهعرمنالعلويةالأطرافصبماغةباسمالمعروفةالصباسة

الأطرافصباغةلوعمرالداكنةالفراءأليافتصئقمم

مضاهاةفيالصناعالأطرا!صباغةعمليةتساعد.نفسه

نفسها.المعاطفصناعةفيتستخدمل!يعديدةفراء

مظهرها،وجودتهافيالفراءتحت!ف.والخياطةالقص

الجلودلينوالتنالسبالتدرجأصانعاعلىيحصأعهذار

يصنعكيف

الفراءمعطف

المهمةالحطواتبعصايةاسهااالصورتوصمت.أجةأحاا:امهارا!اررهـا!دزياحما!اص!أح-!اأ!راءامعصصصهـتتحطلص

.حا!ةمعماطورإلىالمدلوعةعيرالحلودشحوياالمتعلقة

الآلية،أواليدويةالإرالة!شمل.التوفميب

ملتصقةمارالتاللح!م!صسيرةأحزاءلأي

معاالشرائطبحياكةالحائكيقوم.الحياكة

هدهتحاك.و!يقةطويلةل!!راءاضحو!

الفرو.منكميرةأق!عةاششكيلالقطع

الرؤوسا،رابالعماليقوم.التهذيب

التيوالديولوالأردا!اجطودوالكفوهـوا

الرحيصة.التيا!صماعةفيتستخدم

وتثميتهااغرواقطعةتش!جللتم.التنبيت

المعطص.ش!،!لتحديدكبيرلوخعلى

العديدةالفحيةالطرقإحدىالإخراجعملية

قصوتتضم!الهرو.قاطعيستحد!هاالتي

طويلة.عريضةترائطإلىالحلد

معطف،إلىالفروقطعةلميهتحولالتشطيب

بطالة!ضعالحائكيقوموأخيراتمط!ث!ا

المعطص.
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وصفاتوكتافتهاولمعانهاللونهاطبقاالمدبوغةغيرالفراءتعنف

فىمتجانسرداءإنتاجع!الصانعالمتشالهةالفراءوتساعد.أخرى

والملمس.اللون

الجلوديختارثمللرداءنموذجبوضعالصانعويقوم.المصنعة

،الرؤوسيزيلثمالجلودالصانعويشد.المستخدمة

هذهوتستخدم.والذيولوالأردافوالبطنوالكفوف

القطععاملويقوم.الرخيصةالأرديةصناعةفيالأجزأء

للمادةاستخدامأفضلعلىللحصولالجلدوتش!صلبتسوية

منقطعاليكونمعاالجلودبخياطةالالةعاملويقوم.الخام

علىالفراءتثبتذلكبعد.النموذجشكلتضاهيالفراء

بإزالةيقومثم.لتجفوتترك،الموسكيالخشبمنلوح

لصئالمعطفالفراءوتخاطالجلدمنالزائدةالاجزاء

البطانة.فيهوتخاطالمعطفينظفأخيرا،و.المطلوب

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

بالشراكالصيدالحيوادجزر،بريبلوفآستور

-176هـ،702-41)4زكرياأبوالفراء،

مروانبنعبداللهبنزيادبنيحيىزكرياأبوم(.822

أسد،بنىمولىبالفراء،المعروفالكوفيالديلميالأسلمي

علماءمنكبيروعالمشهيرنحويمنقر.بنيمولى:وقيل

العربية.

تعليمه،وتلقىنشأوبها،فارسيأصلمنبالكوفةولد

ورواةوالفقهاء،والقراءالمحدثينحلقاتإلىيختلففكان

جعفرأبيحلقةعلىوترددوأيامها.وأخبارهاالعربأشمعار

ولم،الرؤاسيبهأعجبوقدعندهماوأخذ،الرؤاسي

عنوأخذالبصرةإلىفرحل،الرؤاسىعندبمايكتف

يرويهكانمماكثيرأعنهوأخذ،مميبويهلقيإنهوقيل،يونس

وكان،الكعسائيعنوتلقى،وأشعارهمالعربلغاتمن

به،وأخصهمالكسائيأصحابأشهرمنوالأحمرهو

والدين،العربيةعلومفحذقجدا،كثيرةعلومفىوتبحر

حتىالنحو،فيوبرع،والنجوموالأنواءوالفلسفةوالطب

النحو.بأميرلقب

فيهاوتصمدرالرشيد،مجالسوحضربغداد،إلىرحل

بالمأمونالاتصالعلىوحرص،الكسائيكشيخهللتدريس

،عندهمقدماوكان،ابنيهيؤدبفأصبح،ذلكلهفتيسر

كتابفألفالنحو،أصوليجمعكتابتأليفمنهوطلب

إنتاجفكثر،الراحةوسائلفيهادارالهالخليفةوهيأالحدود.

.ومريدوهطلابهوكثر،شوتهوزادتالفراء

بيدهيأخذلمحفظا،كلهاكتبهأملىأنهتلاميذهيذكر

صغيراالكتابينهذينأنوذكر،كتابينفيإلانسخة

كتابهوأهمها،النفعكثيرةالحجمكبيرةومؤلفاته.الحجم

والحدود،.سنينببضعموتهقبلألفهوقد،القرانمعالى

أيضاودهوا!لمدود.والمقصور،المأ!ونمنبطلبألفهوقد

المذكر،العامةفيهتلحنماالنوادر؟والابتداء؟الوقف

تأليفهفيوطرقوالشهور.والليالىالأيام،والمؤنث

.أخرىموضوعات

محمد.أبو،البغوي:نظرا.البغويءلفراا

غربيجنوبفينهرأطولالفراتنهردهر.،الفرات

منجزءايمثلوهوكم7362.طولهيبلغإذاسيا؟

.والفراتدجلةلن!يالنهريالتاريخيالتكوين

تركياشرقيفيجبليةمنطقةمنالفراتنهرينبع

ذلكبعدفيهويصبسوريا.إلىالبلادخلالويجري

سورياوفى.اليسرىضفتهفيالخابورالبلئثمرافداه

منبالقربيدخلهاحيثالشرقيالجنوبإلىيتجه

أرضإلىيصلأنإلىوبالتدرلبنحدر.جرابلس

ألبوكمالمدينةوعندسوريا،ومن،مسطحةمنخففمة

لتنظيملممدودعليهأنشئتوقد.العراقإلىالفراتيتجه

القرنةمدينةوعند.الهنديةسدأهمها،مياههمنالامشفادة

شطاسمعليهيطلقنهرامكونابدجلةيتصلالعراقفي

العربي.الخليجفييصبثمومن،العرب

ودجلةالفراتنهريمنبالقربتوجدالتيوالمنطقة

العراقأهلومعظمبالبلادتربةأخصب،العراقفيوبينهما

فيتبحرأنالكبرىالسفنتستطعلا.هناكيعيشون

المتحركة.الرمليةومرتفعاتهالضحلةمياههبسببالفرات

والقوةالريلمياهمصدرارئيسيةبصفةالنهرويعد

منذالسواقياستعملتالأماكنبعضوفي.الكهرومائية

وتقوم.المجاورةللأرضالفراتمنالماءلرفعالأزمنةقديم

إلىوضخهاالمياهبتصفيةالنهرطولعلىالقائمةالقنوات

تصفىالنهرامتدادعلىالترعأنكما.الملاصقةالأرض
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الفراتنهرموقع

يستعم!!الذيالماءأسسدوداوتخزن.المحاصيللترويالماء

وتركيا.سورياوللعراقالكهربائيةالقوةلتوليد
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الدافئة.المناطقفيالشتاءلقضاءطويلة

أكبرها،الفراشاتمننوع000202نحويوجد

بابوافيتعيشالتيألكسندرا،الملكةطائرجناحفراشة

اصغرومن.سم28جناحيهاطولويبلغ،الجديدةغينيا

قارةفيتعيع!التيالغربيةالزرقاءالقزمةالفراشة،الفراشمات

سنتيمترمنيقربماجناحيهامدىويبلغ،الشماليةأمريكا

،الألوانمنتخيلهيمكنمابكلالفراشاتوتتلونواحد.
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الغريةالقزميةالفراشة

التسسمالةسكا!أصس!أالحاح!2،0،مد

كاككترا!لب.كمث!!ر،!اىكى

المحثبر!كورمم!ركةكعا!لخت!ج!من

ثثراالا!ل!!هـمه!صلم!ثسسى

"!نكمر-9+!ر!!اعل!!صتم!غرو

!اؤكلث!"رثثؤ!لملن!هوونووالفرفا!

!!ث!اكهـثهتا!!كل4عع!3،ءل!لات!لو

،!م!مث!مم!قو3قي!ا.،عثئ!ثأقيءفي،،كأ

كقرا!ئا؟فوإغث!ي3"في؟!ل!2!*

لثممهز(ج!كعالمها،سفحيلالآ!ئياجثم

الثلأ!شه!!اوص!كاله!تهحه!ف!ثعئ!ي

يأجئكلللر(حمي!فم!ع!يمكلذ-4

%كب!اسعظيو!4!نبكهـلأ.فوئعتت!مية

ص!-خ!!عكا!!ممهـلا*!وأعنحمها

الو!د!،-لاكا

تمتسكلتم-أعلاهلالصورةالموضحوهولهححمأقصىإلىيصلحتىلالباتاتيتغدىاليسروع

حميلة.فرالتحةإلىالمتمك!ىالدوديةاليرقةبداخلهاتتحولشرنقةاليرقة

ومنسقة،براقةأوباهتةأوزاهيةألوانذاتتكونفقد

.باهرةخياليةوبأنماط

الحشراتمنمجموعةمعاوالعثاتالفراشاتوتكون

وجودإلىالاسمويشير،الأجنحةحرشفيات:تسمى

الفراشاتمنكلفيالجناحينتغطيذروريةحراشف!

العديدفيالعثاتعنتختلفالفراشاتولكن.والعثات

معظمتنشطأ-بينها:منالتيالمهمةالصفاتمن

وأالغسقعندالعثاتمعظهمتنشطبينمانهاراالفراشعات

النهايةفيعقدالفراشاتمعظملدىيوجد2-.بالليل

فيالاستشعارقرناأماالاممتشعار.قرنيمنلكلالطرفية

جسمالفراشات3-لمعظهمالعقدةهذهمثلبهمافليسالعثة

أجسامفذاتالعثاتمعظمأمابالشعر،مغطىغيرنحيل

الفراشاتمعظمتحلد-4الفرويشبهبماومغطاة،سمينة

معظمترتاحبينماالجسمأعلىمنتصبةوأجنحتهاللرأحة

منبسطة.وأجنحتهاالعثات

تفقسثمجدا،صغيرةبيضةحياتهاالفراشةتبدأ

فيوقتهامعظمتقضيالتياليسروعيرقةمنهالتخرج

نأفعليهاثمومنينمو،لاجلدهاولكنوالنموالغذاء

نأوبعد.سابقهمنحجماأكبربجلدوتجدده،تخلعه

أقصىيبلغفإنه،مراتعدةالعمليةهذهاليسروعيكرر

داخلوتجري.واقيةقشرةأوشرنقةإلىفيتحول،لهحجم

الشكلالدوديةاليرقةتتحولإذ،محيرةتغيراتالشرنقة

فينفئالطريقالقشرةتنشقثمالمنظر،جميلةفراشةإلى

تفردخروجهاوفورمنها.فتخرج،اليافعةالفراشةأمام

والتكاثرالتناسلبغرضالاليفعنباحثةوتطيرأجنحتها

.الفراشاتمنآخرجيلوإنتاج
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فيتستخدمهاقارضةفمأجزاءالفراشاتوليساريع

تعدولذا،للنباتاتالأخرىوالأجزاء،النباتاتأوراققضم

وأكثر.المحاصيلتدمرلأنها،الافاتمناليساريعبعض

الذيالبيضاء،الكرنبفراشةيسروعهوالآفاتتلك

الأخرىوالنباتات،والقرنبيط،الكرنببمحاصيليتغذى

الكرنب.منالصلةالقريبة

ماصة،ف!اأجزاءفلديهاالنموالمكتملةالفراشاتأما

بالمحاصيلضارةليستفهيولذاالأزهار.برحيقوتتغذى

تلقيحعلىتساعدإنهايخطنافعةذلكنقيضعلىهيبل

علىوقوفهاعندبجسمهااللقاححبوبتلتصقإذالازهار،

زهرةإلىاللقاححبوبوتنتقل.الرحيقلامتصاصالأزهار

منها.الرحيقلأخذنفسهاالفراشةتغشاهاأخرى

الفراشاتأنواع

فصائلإلىالفراشاتمنالأنواعالافالعلماءصنف

تلكفيوجودهايشيعالتيالمتنوعةالجسديةللتراكيبتبعا

التسعةالأنواعمنهاالرئيسيةالفصائلوتشمل.الحشرأت

والنحاسياتالزرقاوات2-الواثبات-ا:الآتجة

الكبريتيات-4الفرشيةالأقدامذوات3-والخططات

الساطيرات6-المعدنيةالعلاماتذوات5-والبيضاوات

فراشات8-الذيلخطافيةالفراشات7-الغابوحور

الخطم.ذواتالفراشات9-الصقلاب

عداهاعماتختلفالفراشاتمنمجموعة.الواثبات

بتقسيمهاالعلماءقامولذا؟رئيسيتينبنقطتينالمجموعاتمن

ممتلئةالواثباتأجسام-أ.الحقيقيةالفراشاتعنمنفصلة

تشبهمماأكثرالعثاتكبيرحدإلىتشبهفهيولذاشعراء

خطافيةاستشعارهالقرونالنهائيةالأطراف-ب.الفراشات

.الفراشاتلدىمعروفهوماغيرعلى

الواثبات،منصنف(0053منيقربماويوجد

باستثناء،العالمأجزاءكلفيمنهامختلفةأنواعتعيش

الطريقةمنالعاماسمهاالواثباتوأخذت.القطبيةالمناطق

العالمفراشات

ثباتلواا

إليناواثب

رولفخمآالواأستراليا

الطريقجانبواثب

الشماليةأمريكا

الطويلالخطذوالواثب

الشماليةأمريكا

وانحططاتوالنحاسياتالزرقاوات

أدونش!أزرق

أوروبا

الففميالأزرق

الشماليةأمري!ط

الإفريقيالنحاس

إلر!يا

العظيمالقرنفليالخطط

الحتحماليةأمريكا

الأمريكيالنحاس

الشماليةأمريكا
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الفرلتةالأقدامذوات

الأحمرالأدمرال

وأورو،ايمةاحتسمااأمري!ط

الملونةالسيدةفراللة

:أ:!:لااسهاصماال!طأص

الجاحرمحيةلفراشة

الحويةأسهـي!صا

والبيضاواتالكبريتيات

لا-+!

البيفاءالكرنبفراشة

وأور!،الشماليةامري!ط

البرتقاليالكبريتي

التهسماليةأمريكا

!ع!!إ

عد*لملم-صتما!إأ،!3،

،.-?.،ص-ءتهاا!أإيزا

البرتقاليةالأطرافذاتسارة

التسماليةأمريكا

المعدنيةالعلاماتذوات

الصغيرةسالمعدنيةالعلاماتذاتالفراشة

الشماليةأمريكا

الجنوبيةالأمريكيةالمعدنيةالعلاماتذات

الحعوليةأمريكا

الغابوحورالساطيرات

الخلنجفراشة

أررولا

موريسساطيرة

اجامحتراأ

س-ء؟،ا!3

?!ع!ير

!خ،ينىلمسكاكا،ع

،!!1!!!*؟!

!*"!لأكأكا/!1!

،ءاءع،رر!?

-؟س"؟ءو"كأ

دكاكا/!!لأقيج

لاا!كاعلإلأص!4عكاكا3؟كاص

حميقكاقثج؟!!ءل!

3!وول!!ريرس،!3كافيء-ض

اللؤلؤيةالعينذات

التحماليةأمريكا



ألوأنوتتدرج.أثناءالطيرانومندفعةمسرعةبهاتثبالتي

حالاتوفي.القاتمالبنيإلىالبرتقاليالبنيمنالواثبات

وبيضاء،صفرأءعلاماتالألوانهذهفيتنتشركثيرة

وألوانهاالكبيرةبأحجامهاتتميزكثيرةمداريةأنوأعوهناك

بسببقزحقوسلونتكتعسبالتىأي؟القزحية

الأنواعتلكالواثباتوتضما.الضوئيةالانعكالمسات

يساريعهاتعيشحيثالعشبيةالأراضيفيالموجودة

توجدكما.العنكبوتنسيجتشبهأعشاشفيمحتجبة

فىيساريعهاتنخرالتيأ!ملاقةاالجديدالعالمواثباتأيضا

اليكةونباتالأمريكيالصبارمثلالصحراءنباتاتسوق

الزنبقي.

هذهمنيوجد.وانحططاتوالنحاسياتالزرقاوات

وهى.العالمأنحاءجميعفينوع00042نحوالمجموعة

صغيرةفرالضماتأنهاوبماتقريبا،البيئاتكلفيتعيش

ألوانلهافالزرقاواتأشكالها.عنتعبرأسماءهافإنالجسم

ألوانذواتوالنحاسيات،بنفسجيةألوانأو،لامعةزرقاء

لخطافياتا
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لهاالشعرخيطاتأنوأعوأغلب،زأهيةبرتقاليةحمراء

ويمتلك.الخلفيينالجناحينكلاعلىالشكلشعريذيل

أيضا.الذيولهذهمثلوالنحاسياتالزرقاواتمنعدد

والنحاسياتالزرقاواتأنواعبعضيساريعوتقوم

العسليسمىالمذاقحلوسائلبانتاجالشعر"وخيطيات

العسلبامتصاصالنملمنمعينةأنوأعوتقوم.الندي

الحمايةلهاتوفرنفسهالوقتوفياليساريع،تلكمنالندي

الأعداء.من

ماالمجموعةهذهمنيوجد.الفرشيةالأقدامذوات

فيمابالعالممكانكلفيتعيشنوع.0053منيقرب

.الجفافشديدةوالصحاريالقطبيةالثلجيةالقممعدا

الفرشيةالأقدامتسمىقصيرةأماميةأرجلالحشراتودهذه

موضعتحديدفيالحشراتتساعدأعضاءعلىتحتوي

توجدبراقةألوانالفرشيةالأقدامذواتولمعظمالغذاء.

سطحهعلىداكنةوألوان،للجناحالعلويالسطحعلى

الفرشيةالأقدامذواتمنفراشةتضموعندما.السفلي

الشماليةأمريكا
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الخطافياتتابع

علىالحشرةتلكيساعدالقاتمالسطحفإنأجنحتها،

قدامالأذواتوتضما.بهاالمحيطةالبيئةلونمعالتكيف!

كبيرةوأخرىكالأهلةصعغيرةحشراتالفرشمية

الفراشاتمنبعضالفصيلةلهذهويختمي.كالمبرقشات

وجمالالأحمرالأدميرالوالملكنائبمثلجداالمعروفة

الذيلين.ذووالباشاكامبرويل

علىتحتويفصيلةتشط!.والبيضاواتالكبريتيات

أنحاءجميعفيوتوحدتقريبا.نوع000.1منيقربما

ويتدرج.المداريةالمناطة!شيأمعفمهالعيمرولكنالعالم

وقد.البرتقاليإلىالفاقعالأصفرمنالكبريتياتفياللون

الذروري.المعدنىالأصفراللونمنالكبريتياتامعماشتق

بينماسوداء،حوافذاتالكبريتياتمعظموأجنحة

.الأطرافبرتقاليةأغراشساتاأجنحةحواف

حمربقععليهاتنتشروقدبيضاء،أجنحةوللبيضاوات

شميوعاالبيضاواتوأكثر.اللونبنيةأوسودأوصفرأو

الافاتأخويسروعهايمثلالتيالبيضاءالكرنبفراشعة

الزراعية.

يقربماعلىتحتويفصيلة.المعدنيةالعلاماتذوات

العال!ا،أنحاءجميعفيمنتشرةتقريبانوعأ!...من

مناسمهااشتقوقد.الجنوبيةأمريكاقارةفيوبخاصة

.الأنواعمعظمأجنحةعلىالموجودةالمعدنيةالعلامات

تراكيبذاتفراشاتالمداريةالمعدنيةالعلاماتوذوات

ذواتألوانوتتفاوت.الخيالتفوقلونيةوأضمكال

الفراشةفيهابماالشماليةأمريكافيتعيشالتيالعلامات

المعدنيةالعلاماتذاتوالفراشةبمالمعدنيةالعلاماتذات

الغامق.البنيإلىالفاقعالبنيالأحمراللونمن،الصغيرة

008منيقربماتضم.الغابوحورالساطيرات

فىوبعضها،المداريةالمناطقفىمعظمهايعيمصثتقريبا،نوع

فراشاتولدى.القطبيةالمناطقوفي،العاليةالجبليةالمناطق

ارتفاعاتعلىوتطر،قصيرةأماميةأرجلالمجموعةهذه

بنيةأجنحةمعظمهاولدى.الأرضمنقريبامنخفضة

(.العيونتشبهعلامات)وهيالعينيةبالبقعتعرفمنقطة

العيونذواتفيهابما،الأنواعهذهمنالعديدوأسماح!

العينية.البقعجمالإلىإشارةفيها،والرماديةاللؤلؤية

منيقربماعلىالمجموعةهذهتحتوي.الذيلخطافية

العالم،أنحاءكلفيمنتشرةالفراشاتمننوع006

والفراشات.المداريةالمناطقفيال!نواعمعظمايوجدولكن

وهي.العالمفيالفراشاتواجملأكبرمنالذيلخطافية



الصقلابفراشات

سريزدانيدة

الحوبيةأمريكا

الشائعالأستراليالغراب

أمزايى

265الفراشة

الحطمذواتالفراشات

الجنوبيةالخطمذاتالفراشة

الشماليةأمريكا

لأسترالياالمنقار

ياستراأ

فىالفراشحاتأضخمألكسندراالملكةطائرجناحتشمل

العملاقةالذيلخطافيةالإفريقيةالفراشةوكذلك،العالم

الجناحفىويوجد.سم25إلىجناحيهامدىيصلالتي

طويل.خلفىامتدادالذيلخطافيةالفراشاتلمعظمالخلفى

الامتداداتتلكمنهذهالذيلخطافيةتسميةاشتقتوقد

السنونو.طيوربعضذيولتشبهالتي

وأبنيةأوسوداءالذيلخطافيةالفراشاتومعظم

زرقاء.أوحمراءبقعالخلفيةأجنحتهاعلىويوجدصفراء،

وأبيضاءأجنحةفذاتالشعرياتأوأبوللومجموعةأما

لهاوليسسوداء،أوحمراءبقعوتتخللها،اللونقشدية

.ذيول

يقربماالمجموعةهذهعدديباالصقلاب.فراشات

وذات،الطرانبطيئةكبيرةفراشاتوهى.نوع002من

إلىالبرتقاليمنألوانهاوتتفاوتجداقصيرةأماميةأرجل

بقعولديهاسوداءوحوافعروقذاتوأجنحتها.البني

زرقاء،إماوالاسيويةالإفريقيةالأنواعبعضولكنبيضاء.

وتتغذى.بنيةعلاماتذاتولكنهابيضاءأو،بنفسجيةأو

الصقلاب.بنباتاتالفصيلةهذهيساريع

التيالشهيرةالملكيةالفراشةالصمقلابفراشاتتشمل

الرحالةأعظممنواحدةوهى.الشماليةأمريكافيتعيش

أواخرفىالهادئالمحيطعبرانتقلتحيث،الطبيعةفى

وصلتأنإلىالعشرينالقرنوأوائلعشرالتالحمعالقرن

يساريعهاوتتغذى.الجوالتسمىحيثأستراليا،قارة

.الأخرىللحيواناتالسامةالصقلابنباتاتبعصارة

والسوداءالبرتقالية،الكاملةوالحشرةاليساريعألوانوتحذر

.مستساغغيرطعمتذالأنهاالمفترسةالحيوانات،الجميلة

71تضمصغيرةفصيلة.الخطمذواتالفراشات

كذلكوسميت.المداريةالمناطقفىمعظمهايعيشنوعا

بالمنقار.الشبيهةالطويلةفمهالأجزاءنسبة

الفراشاتأجسام

جسديةخصائصفيالحشراتبقيةالفراشاتتشارك

الجسميدعمالذيالصلبالخارجمطالهيكلمثل،معينة

مثلمثلهاالفراشاتوأجسام.الداخليةالأعضاءويحمي

هى:مناطقثلاثإلىمقسمة،الحشراتبقيةأجسام

البطن.3-الصدر-2الرأس-أ

من:كلايحمللأنهالإحساسمركز.الرأس

الفم.أجزاء3-الاستشعارقرني2--العينينأ

.الرأسجانبيعلىمركبتانعينانللفراشة.العينان

تمكنحيث،الصغيرةالعديساتالافمنال!نوتتكون

الوسطمنواحدجانبرؤيةمنالحشرةعديسةكل

تراهاالتىالختلفةالصورالدماغويجمع.فيهالموجودة

.واحدةصورةفيالعديسات
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النحيلة،الطويلةأغرونامنزوجالاستشعارقرنا

تستعملهماالعتممعضواوهما.المركبتينالعينينب!تينموان

وربما،الأليفعلىوللعثورالطعاممكانلتحديدالفراشعة

ولمصر.سمعكعضويكذلكيعملان

تت!صن،قارضةفمأجزاءالفراشاتليسروع.الفمأجزاء

التراكيبتلكترتي!يعادو.الفكوكمنوزوجين،شفتينمن

تقرصبايختميحيث،حطملةفراشةإلىاليسروعيتحولعندما

ألبو!إلىفيتحولالآخراالزوخأما.الفكوكزوجيأحد

عدمعدلفسهعلىينصوي،الخرطوميسمىماصطويل

.طوماكلحماصةغمداالعثئفتانتكوربينما،الامشعمال

الرحيق،لامتصاصأصومهاخرالفراشةوتستعمل

وتسحب.الرأسفىتوجدعضلاتذلكع!وتساعدها

فيغطهاءيغلقوعندهااشأسر،فىتجويفإلىالرحيق

عضلاتتدفعبيمما،الرحيه!فيمئحروخالخرطوممؤخرة

أغراشة.امعدةداخلإلىالرحية!أخرى

يربصهوأ!راشة،اجسممنالأوسصأالجزءهوالصدر.

ص!:س!!أصدرباويلتص!ترصية!قصيرعنقالرأسمع

ال!رجل.2ال!جنحة-أ

أمامىزوخ،الأحنحةامنجانزرللفراشة.الأجنحة

الأحنحة،اعبرتجريأعرزقاص!شب!صةوتعمل.خلفىوزوج

قربصلبةالأجنحةوا.أ!لأجنحةكدعاماتأ!واء،باومليئة

الخارجيةحوافهاولكنقواعدها،وقرب،الأماميةحوافها

إلىالهواءيدفعكاأطيراد،اأتناءخفقهاعندتنثنيولذا،مرنة

الأحنحةحوافتمنحبينما،الأماماإلىوالفراشةالخلص

أ!لأمام.طيرانهاأثناءللحشرةالارتفاعالأمامية

درجةكانتإذا،الطيرانوالعثاتللفراشاتيمكنولا

درجاتتكونوحينما.م053منأقلأجسامهاحرارة

كلعلىيتعين،الدرجةهذهمنأقلحولهماالهواءحرارة

إما،الطيرانعضلاتتعسخينوالعثاتالفراشعاتمن

متواصلا،هزاأجنحتهابهزأو،للشمسأجسامهابتعريض

تجملالتيفيةال!طالحرارةأطراناعضلاتتمتصوبذلك

ممكنا.الطيران

الطريقةأجنحتهاوحجما،الفراشةحجممنكليحدد

خطافيةوالفراشاتالصقلابففراشاتبها.تطرالتي

.كبيرةوأجنحة،وخفيفةصغيرةأجساملهامثلا،الذيل

جيدةوهيلبطء.أجنحتهابحفقالفراشاتتلكوتطير

ومن.طويلةلمسافاتالطيرانويمكنهاالهواء،فيالانسياب

وثقيلة،كبيرةأحسامذاتأ!اثباتافإنأحرىناحية

أحنحتهاخفهتعليهايتع!تمما،مدببةصغيرةوأجنحة

أصاعاترتفعلاأ!اثباتافإنولداالهواء.فيلتظلبسرعة

لمسافاتبسرعةتطروأممنهاالهواءفيبسلاسةتتزلقولا

.قصيرة

الأحنحةالحراشصوتمد.اغراتةاأحمحةتغطىاللتراكبةالحراشف

عنالملتقطهةرتوضئالصورة.بهتتميرالدياطودواش!!ها،ربلولها

ال!جححة.فطالحراشصتراصكيميةقر!

مسطحةدقيقةحراشفالفراشةأجنحةتعص!!ر

الألوانمصدرالحراشفوهذهبينها.فيمامتداحلة

.الفراشاتأجنحةفيالموجودةالرائعةوالتشكيلات

التي(تلوين)موادالأصباغعلىالحراشفبعضوتحتوي

والصفراء،والبيضاءوالحمراءوالبنيةالسوداءالألوانتعطي

بعكسها،الألوانالحراشفمنأخرىتنئأنوابينما

التيالبراقةالمعدنيةالألوانومنأمعطحها.علىللضوء

والأخضر.الأزرقأ!وناناالحراشفتلكتعكسها

ولكل،الأرجلمنأزواجثلاثةللفراشة.الأرجل

تمكنمفاصلبينهاتوصل،رئيسيةمقاطعخمسةرج!

.الاتجاهاتمختلففيأرجلهاتحريكمنالحشرة

شعرية.وبوسادةالخالبمنبزوجرجلكلوتنتهي

بينمابالأس!بمالإمساكفيالخالبالحشرةوتستعمل
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أعضاءتستخدمالوسائد،علىالموجودةالشعيرات

السيرتستطعلاولذاضعيفةأرجلوللفرالفمات.للتذوق

فقط.قصميرةلمسافاتإلا

وهذه.الأنواعبعضفيجداقصيرةالأماميةوالأرجل

التذوقأعضاءبينما،للمشيتصلحلاالفرشيةالأرجل

تمشيطالأرجلفرشيةوتستإإلفراشات.جيدةفيها

هذاكانإذامالتحددالفرشيةبأرجلهاالنباتأوراق

بيضها.لوضحعمناممبامكاناأوللغذاءجيدامصدراالنبات

علىالفراشاتفىالبطنمنطقةتحتوي.البطن

الجهازأعضاءكذلكبهاويوجد،التناسليةالأعضاء

واللإخراجي.الهضمي

إلىالداخليةالفراشةأعضاءتنقسم.الداخليةالأعفماء

الدوريالجهاز-اهيرئيسيةمجموعاتخمس

الجهاز-4التنفسيالجهاز3-العصبيالجهاز2-

الجهازالتناسلى.5-الهضمي

أجزاءجميععلىالدمبتوزيعيقومالدوريالجهاز

الهيكلأسفلمباشرةيقعطويلأنبوببوساطةالجسم

منطقةنهايةإلىالرأسمنويمتدالظهر،جهةمنالخارجي

فىالأنبوبمنالضاخالجزءوهو،القلبويقع.البطن

الرألر،منطقةفيالأنبوبمنالدمويفرغالصدرمنطقة

إلىأخرىمرةالدمويدخل.الجسمبقيةيغمرثمومن

إماالفراشةودم.جانبيهعلىصغيرةفتحاتعبرالأنبوب

جميعإلىالغذاءويحمل،اللونعديمأوأخضر،أوأصفر

الأكسجين.إليهايحمللاولكنه،الجسمخلايا

اأ-هيليئيسيةمناطقثلاثالفراشةلحبسمأحدتشرجع

فراشة.لانثىالاساسيةالداخديةوالاعضاءالفراشاتأنواع

الفراشاتفيالعصبيالجهازيتكون.العصبيالجهاز

يمرانعصبيينوحبلينالرأسفييوجدالذيالدماغمن

وتتفرع.السفلىالناحيةمنوالبطنالصدرمنطقتيعبر

عصبيةعقدمنالجسمجمئأنحاءعلىالأعصاب

الحبلينعلىموجودةعصبيةخلايامنمكونة،صغيرة

العصبيين.

علىوتوزيعهالأكسجينبحمليقوم.التنفسيالجهاز

إلىالكربونأكسيدثانيمنهاويأخذ،الختلفةالجسمخلايا

ثقوبعبرالجسمإلىالأكسجينويدخل.الجسمخارج

جانبيطولعلىتوجد،التنفسيةالثغورتسمىدقيقة

تسمىأنبوبيةشبكةمعتنفسىثغركلويتصل.الجسم

خلاياجميعإلىالهوائيةالقصبةوتتفرع.الهوائيةالقصبة

علىالجسمخلاياتحصلالطريقةوبهذهالفراشةجسم

.الدمطريقعنوليسمباشرةالهواءمنالأكسجين

إلىالفمفتحةمنيمتد!طويلأنبوب.الهضميالجهاز

الرحيقويمر.البطنمنطقةنهايةفيالموجودةالشرجفتحة

منهتمتص،حيثالمعىإلىالخرطومبوساطةامتصاصهبعد

خلالمنالمتبقيةالفضلاتذلكبعدوتمرالمغذيةالأجزاء

.الشرجفتحةعبرالجسمخارجإلىالخلفيالمعى

تناسليا.تكاثراالفراشاتتتكاثر.التناسليالجهاز

الذكر)خليةالنطفةاتحادطريقعنالصغاروتنشأ

الفرالقولأنثى(.التناسليةالأنثي)خليةبالبيضة(،التناسلية

ولذكر.البيوضفيهاالمبايفتنموتسمىالأعضاءمنزوج

أنبوبيوصلهاالتى،النطافتنتجواحدةخصيةالفراش

الحارجيةالألتسكالأدناهيوضحإلرسمانالبط!.3-الصدر-2لرأس
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الحشرةجسمخارجإلىيفتحآخرأنبوبإلىالخصيةمن

فيعضوفينطافهالذكرويضع.البطنمنطقةنهايةفي

أنبوبيحملهاثمالسفاد،كيسيسمىالأنثىجسما

البيف،قنماةلسمىآخرأنبوبإلىالمنويةالقناةيسمى

.الإخصابيتمحيث

الفراشاتحداةدورة

تبدأوأض!صاثر.احولالنموالمكتما!الفراشحياةتتمركز

أجى.أعنأغراشراشيهايبحثالتى،بالمغازلةالتكاثردورة

التزاوخ.شمالمغازلةنجحتوإذا

أجحثاشىأحتممااوأجصراحاستىأغراشاتاوتستعمل

نوعمنإشاراتالأنثىاأوأتحصاويصدر،الأليفعن

إشاراتماشراشأصدرفإذا.خاصبترتيبأوخاص

فلا،خاطئلترتيبالإشاراتمنمجموعةأو،خاطئة

قط.أستجابةيلقى

البصريةالإشاراتعلىتعتمدالتىالمغازلةحالةوفى

وبترتيبأجنحتهعلىمعينةلونيةتش!جلاتالفراشيظهر

أشعةس!انع!طعلىتعتمدالبصريةالإشاراتومعظم.معين

:هذهأغراشر.اأجمحةحراشفمنالبنفسجيةفوقالضوء

اعىهـاشاتاوأحشأضقاطها،ايةا!الع!تتستطيعلاالإشارات

شيأغراشاتاأجصريةاالإشاراتامذهوتساعد.بوضوحتراها

المحتلفة.الأنواعازس!ت،والإناتالذكوربينأضمييزا

مناسبةرائحةيصدرالذيالذكرالفرالققبولويتم

كيميائيةموادمنالرائحةتلكوتأتي.الحالفيأصيفكأ

فيمعينةحراشف!تفرزها،الفيروموظتتسمىطيارة

.بعيدةمسافةمنالفراش!الفيرومونيجذبوقد.الأجنحة

ثموجيزةبفترةالتزاوجبعدغالباالفراشذكرويموت

ويتمبيضها.لوضعالمناسبالمكانعنبحثاالأنثىتطير

التزاو!.منقليلةساعاتبعد-عادة-البيضوضع

بأربمراحلحياتهادورةخلالالفراشاتكلوتمر

أحصاملةاالحشرة-4الخادرة3-اليرقة2-البيضة-أ:هي

عديدةمراحلخلالتتمالتىالع!ليةهذهوتسمىالنم!

.التحول

حيثمنكثيراالفراشاتبيضيتباين.البيضةمرحلة

بحيث،دقيقالبيضفبعض.واللونوالشكلالحجم

البيضأكبرقطرويبلغ،المجردةبالعينرؤيتهتصعب

وأأسطوانياأومستديراالبيضيكونوقد.ملم5.2

الأصفر،أوالأخضرلونهعلىويغلب،أخرىبأشكال

البيضوبعضأحمر.أوبرتقاليبيضقليلةأنواعلدىبينما

وأخاديد.غضونذوا!،خروالبعض،الملمسناعم

التيالنباتاتعلىبيضهاالفراشاتإناثمعظموتضع

قدالبيضتضعأنوقبلالوفير.الغذاءلصغارهاتؤمن

موجودةخاصةأعضاءبوساطةالنباتالفراشأنثىتتذوق

كغذاءمناسبأنهمنللتأ!صد،الأماميةأرجلهاأطرافعلى

نباتقربالبيضالفراشإناثبعضتضعوقدلصغارها.

طيرانه.عندعشوائيةبصورةبيضهالاخرالبعضويضعما،

الطعامعنالبحثالصغارعلىيجبالفقسوبعد

التيبالنطافوضعهعندالبيضالأنثىوتخصسببأنفسها.

صغيرثقببيضةوبكل.التزاوجبعدجسمهافىاختزنتها

حسبعلى-الانثىتضعوقد.النطفةطريقهعنتدحلى

تتكونالبيضمنمجموعاتأوالبيضمنعشرات-أضوعا

إلصاقهعلىالبيضمعتفرزمادةتساعدر.أجيضامئاتمن

قليلة،أيامفيأغراشاتاأنواعبعضبيضيف!قسو.بالنبات

يفقسفلا،للفقسأشهرعدةأخرىأنواعبيضيأخذبينما

اشبيع.فىإللاالخريففييوضعالذيالبيض

مهمتهااليسروعأواليرقةتبدأ.اليرقةمرحلة

البيضةمنحروجهابعدأخغذية،اوهيألا،الأساسية

التيالبيضةقشرةهىالأولىاليسروعووجبة.مباشرة

أسه.إطعامأقربأ!ولفييبدأذلكبعدثممنها،فقس

يأكلوقدالحضراء.بالنباتاتأجساريعاامعف!أتتعذىو

الواحد.اليومشيمرأتعدةوزنهيعادلمامنهاأ!احدا

لمراحلالطاقةليؤمنجسمهفيالطعامهذامعضمأيحتزنر

أغادمة.امموه

ومنهااللونبنيةأو،صلبةخضراءأجساريعاومعفمأ

براقةألوانذاتأوحمراء،أوصفراءكبيرةتشكيلات

منهاالكثيرلدىبينما،ناعمجلداليساريعولبعض.أخرى

وأ،منتفخةعقدأو،النتوءاتأوكالأشواكمنتصبشعر

مناليساريعحمايةفيتساعدهذهوكل.لونيةعيميةبقع

مخيفامنظرهاوتجعل،صعبةرؤيتهاتحعللأنالاعداء

الأعداح!.يخشاهابحيثجدا،

الحلقةوتحتوي،حلقة41مناليسروعجسميتكون

القارضة،الفمأجزاءبهتوحدالذيالرأسعلىالأولى

التيوالعيون،السميكةالقصيرةالاستشعارقرونمنوزو!

الضوءبينالتمييزعلىاليسروعوتساعدصورأت!صن

.والظلام

وبكلالصدر.للرأسالتاليةالثلاثالحلقاتتكون

المنفصلةالقصيرةالأرجلمنزوجالحلقاتتلكمنحلقة

وتكونمنها.كلطرففيحادمخلببهايوجدالتي

روجاليساررولمعظم.البطنمنطقةالباقيةالعشرالحلقات

الحمية()زوائدالأوليةالأرجلتسمىالكاذبةالأرجلمن

.والعاشرةوالتاسعةوالثامنةالسابعةالحلقاتعلىوتوجد

ويوجد،أوليةرجلكلمؤخرةفيدقيقةأشواكوتوجد

شبيهةالأوليةالأرجلمنزوجالجسممنالأخيرةبالحلقة

القابضاتأوالشرجيةالاوليةالأرجلتسمىبالمصاصات
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علىاليسروعالأرجلمنالأنواعتلكوتساعد.الشرجية

اخر.إلىمكانمنالحركةوعلىبالنباتاتالتعلق

الغازلة،يسمىقصيرنتوءأليسروعفمأسفلويوجد

خيطامكونايتصلبماسرعانلزجسائلمنهيخرج

ذهب.حيثماالدعامةمننوعااليسروعيعطيحريريا

تنفسيةثغورعبرالكاملةالفراشةمثلمثلهااليرقةوتتنفس

جسمها.جانبيعلىتوجد

خلالهاينموالأقلعلىأسبوعيناليرقةمرحلةوتدوم

معه.ينمولاالخارجيهيكلهولكن،بسرعةاليسروع

وفىالظهر،بطولينشقاليمسروع،جسه!يضيقوحينما

يخرجوهنا.القديمأسفلجديدجليديتكوننفسهالوقت

رخو،الجديدالخارجيوالهيكل.القديمالجليدمناليسروع

اليرقةتبقىثمللنمو،مساحةليعطهااليرقةتمددهوبذلك

الهيكلتحصلبريثماقليلةلساعاتحراكدونساكنة

هيكلهاتغيرأي-اليساريعمعظموتنسيخالجديد.الخارجي

.مراتخمسأوأربع-الخارجى

حجمأكبرإلىاليسروعيصلعندما.الحأدرةمرحلة

لهذهوتحضيرا.الخادرةمرحلةفيللدخوليستعدله

حولحريريةشرانقالعثاتمعظميرقاتتغزلالمرحلة

هذهالحقيقيةالفراشماتيرقاتمنالقليليغزلبينماتفسها

منطقةعنيبحثالفراشةيسروعفإنولذا.الشرانق

ثم-عاليةنباتورقةأوغصنعلىعادةوتكونمحمية

مكوئا،يتصلبماسرعانمغزلهمنلزجاسائلاعليهايفرز

منطقةقربالخارجيالهيكلينشقثم،حريريةشبهوسادة

سقوطوعند،الشقذلكمنالخادرةوتخرج.الرأس

معلاقهاالخادرةتدفعالخادرةذيلمنالخارجىالهيكل

منوالمكون،البطنمنطقةمؤخرةفيالموجود)الكريماستر(

بها.المتعلقةالحريريةشمبهالوسادةفيالخالبمنالعديد

الفراشةحياةدورة

مراحلبأربعالفراشةتمر

ممطحياتهادورةخلال

وااليرقة2البيضة-أ

الحادرة-3اليسروع

ويطق.الكاملةالحشرة-4

الممومنالموعهذاعلى

.التحول

ويفقس،اللونصفراءأوخضراءالبيفة

بينما،قليلةأيامفيالأنواعلعضبيض

عدةالأحرىالألواعبعضبيضيستغرق

يفقس.لكيأشهر

البيضةمنخروحهبعدمباشرةالتغديةفىيبدأاليسروع

التىالبيضةقشرةيأكلالفقصحديثيسروعاتبينوالصورة

منها.فقس

اليسروعويأكلأكثرأوأسبوعينيمتداليرقيالطور

وبعدسريعا،وينموالنماتاتأوراقالفترةهدهخلال

بالعتكل،الموضحوهوله،حجمأقصىإلىيصلأن

.الخادرةطورإلىللتحولمستعدايكونفإله

بدأتوقد.نباتيبفرعمتعلقةالخادرة

تتم،لهاصلبغلافتشكيلفى

اليرقيةالتراكيبتحولعملياتداخله

النموالمكتملالطورتراكي!وتشكيل

للفراشة.

تحلصالتكوينحديثةالملكيةالفراشة

موضحهوكماالغلافمننفسها

هداتركمنتقريباساعةوبعد.بالشكل

مستعدةالفراشةتكود،الغلاف

.للطيران
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الفراشةيسروعتشريح

41م!انيسروعحسميتأل!

!مالأولىالحلقةتتألرو.حلقة

الحلفتوتشكل،الرأس

الصدر،ممطقةالتاليةالثلات

سطقةالاقيةالشرتش!سلكما

البص.

بالوسادةالخادرةتمسكأ-فإد،الخطورةبالغةالعمليةوهذه

الأرضعلىلعسقطقدفإنهاكافيةبقوةالحريريةشبه

.وتموت

ممس!صةأسفلإلىورأسهاالخادراتمعظمتتعلق

بينما،الحريريةشبهالوسادةعلىفقطمعاليقهابوساطة

هذهمتلولدى.أعلىإلىورأسهاأحرىخادراتتتعلق

توحدا!اطغزرالحريريالخيصأمنأخرىدعامةالخادرات

أخباتاورقةأوأمخصناحولر،الخادرةصدرممطقةحول

.الخادرةبهاالمتعلقة

فيحوأعاينمووأ!ش،أجدايةافىرخوةالخادرةوتكون

وطرزغريبةأشكالالأغلفةولبعض.صلبغلافالحال

علىذهبيلمعانالحالاتبعضفيويوجد.مختلفةلونية

تسميتهاإلىبالعلماءحدامماالخادراتبعضأغلفة

.باليرقانات

طوريسمىولذا-أجاغا-ساكنطورالخادرةوطور

يكونإذدائماكذلكليسالطورهذاولكن.السكون

تراكيبتدمرحيثبمالنشاطمنكثيرالغلافبداخل

المكتملةالفراشمةتراكيبتكوينليعادالختلفةاليرقىالطور

حالها.علىتظلالتىالداخليةالأعضاءماعدامنها،النمو

عاممنأكثرإلىأيامعدةمنالخادرةمرحلةتمتدقد

بدأالذيالوقتحعسبوعلىالفراشعة،نوعحعسبعلى

فترةالفراشاتمنكثيروتمضى.الخادرةطورتكوينفيه

كاملة.اشبئفراشاتفيتخرجثم،كخادراتالشتاء

الكاملةالفراشةتتكونعندما.الكاملةالحشرةمرحلة

غلافمنيخلصهاسائلاجسمهايفرزالخادرةداخل

غلافأجكسرالكاملةالفراشةصدرينتفخثم،الخادرة

ذأسكوبعد،الغلافمنوالصدرالرأسيخرجثم،الخادرة

باقيوتمسحب.الغلافخارجإلىأرجلهاالفراشعةتدفي

تستغرتلاوقدالخارح،إلىالغلافداخلمنجسمها

دقائق.عدةسوىبالكاملالعمليةهذه

رخوااليافعةالفراشةهيكليكونالخروجوعند

قسمينإلىمنقسماوخرطومهامنكمشةمبتلةوأجنحتها

والدمالهواءلتضخعضلاتهاالفراشةتستعملثماطولئا،

الخارجى،هيكلهايتصلبثموأجنحتها،جسمهاعبر

ثم،صلبةالأخرىجمسمهاأجزاءوبقيةأرجلهاوتصير

معاخرطومهاجزئىتوصلثموتتمدد،الأجنحةتنبسط

من-تقريبا-ساعةمروروبعد.الأماميةأرجلهابوساطة

مستعدةالنموالمكتملةالفراشةت!صنالخادرةمنخروجها

.أصلطيراد

فقط،أسبوعينأوأمحبوعاأغراشاتأمعظماتعيشر

شهرا.18منيقربماتعي!ققدأخرىأنواعاهناكوأح!

الطاقةيمنحهاوهو.فقطبالرحيقأغراشاتاامعف!أوتتغدى

لاستمراراللازمةالبروتيناتعلىيحتويلاول!ضهسريعا،

عنالبروتيناتعلىالفراشاتبعضتحصلولذا،الحياة

تحصلبينما،السائلةالمتحللةالحيوانيةبالموادالتغذيطريق

التياللقاححبوبمنالبروتيناتعلىأخرىأنواع

منأنواعوهناك.للرحيقامتصاصهاعندتلتقطها

ماعلىتعتمدبلقط،شيءبأيتتغذىلاالفراشات

اليرقي.الطورأثناءغذاءمناختزنته

أنفسهاالفراشاتتحميكيف

وللهروبوالطور.الحشراتمنكثرأعداءللفراشات

عنللدفاععديدةوسائلالفراشاتتستخدمهؤلاءمن

أعدائهامنواليساريعالفراشاتمنكثيروتهربالنفمه!.

هذاويسمىفيه،تعيشالذيالوسطمعالتكيفطريقعن

بلونالفراشاتتبدووقد.الوقائيالتلوينالدفاعمنالنوع

معظمتكونبينما،الأخرىالنباتاتبلوناوالأشجارقلف

النباتاتمعاليساريعوتتكيف.بنيةأوخضراءإمااليساريع

وأالنباتاتأوراقمثلبالبنيتتلونبينمابهاتتغذىالتي

الميتة.الأغصان

أنواعففى.كيميائيةدفاعاتالفراشاتمنللعديدو

يوجدالذيلخطافيةوبخاصةالفراشساتمنمعينة

رائحةيطلق،مباشرةالرأسخلفيقععضولليسروع

علىالفراشاتبعضوتحصل.اليسروعينزعجحينكريهة

أسلرااصدرالمط!ا

أ(أ--اء.-أ-----بز2!1-بخ،-

أ-ض..ب!هحبم-*صبههح!!ى

"!.؟لألا-:-،أ-نم.ا:حىبرخ!آ!لأحمسهـحيع!حصلىجه!!

--!اى---لم--.لم

---ا

المعزل11

استشعارقر،صدريةأرحل!يةأرح!توحيةرط!ية



أعدائها؟منالووبعلىالفرالتماتمنكتيرايساعدالوقائيالتلوين

بألوانلتلونهماوذلكالصورةفيالموضحتينالفراشتينرؤيةفتصعب

بهما.المحيطةالبيئةوعلاماتألوانمعمتمازجةوعلامات

الكاملة،الحشرةطورفىأواليرقيالطورفىسواء،الحماية

لأنوذلكأعدائها،لدىمستساغغيرطعمالهالأن

ذاتنباتاتتأكلالفراشماتتلكمنكثيريرقات

العصاراتتلكوتتحرك،سامةأو،الطعممرةعصارات

غيرمذاقذاتيجعلهامماالفراشساتتلكأنسجةفي

الفراشةمثلالفراشساتتلكولمعظمالأعداء.لدىمرغوب

غيرطعمهابأنللأعداءتعلنزاهيةألوانويسروعها،الملكة

اللوني.التحذيرالحمايةمنالنوعهذاويسمى،مستساغ

يتجنبقبلمنالفرالفماتتلكمثلالتهمالذيفالحيوان

.اللوننفسلهاأخرىواحدةأكل

الفراشاتتشبهمحميةغيرأخرىفراشاتوهنالك

المفترسةالحيواناتتستطجعولا،المستساغغيرالطعمذات

ثمومنالرديء،الطعمذاتالفراشاتوبينبينهاالتمييز

الفراشةتشبهالشماليةأمريكاففي.منهماأيأكلتتجنب

الأعداءشجنبولذالونها،فيالملكةالفراشةالملكنائبة

.مستساغغيرالملكةالفراشةطعملأنالملكنائبةالفراشة

.أخرىمحميةفراشاتالمحميةالفراشاتبعضيشبهوقد

حمايةالحشراتتلكتكتعسبالمتبادلالتشابهلهذأونتيجة

مضاعفة.

والهجرةالشتويالسبات

الجوفينشطةحياةتعيمقأنالفراشاتتستطيعلا

إلىالهجرةأوالشتويالسباتإماعليهايتعينولذاالبارد،

دافئة.مناطق

271الفراشة

لعدالنباتفروعأحدعلىتستريحالللكيةالفراشاتمنسرب

الملكيالفراشيهاجرقدالشتاء.فصلقدومعندالجنوبإلىالهحرة

الولاياتفيوفلوريداكاليفورلياإلىكندامثلبعيدةشماليةمناطقمن

المكسيك.إلىأو،الأمريكيةالمتحدة

الفرأشاتمنعديدةأنواعتخشى.الشتويالسبات

أماكنفيالشتويالسباتفيبالدخولالقارسالشتاءبرد

فيالشتويالسباتمرحلةالفراشةتمضيوقد.محمية

اليافع.الطورفيأو،الخادرةأو،اليرقةأو،البيضةطور

السباتفترةالفرالغماتمنالمعينالنوعيمضيماوعادة

طورفيالأنواعمعظموفي،معينطورفىالشتوي

.درةالخا

مدينتج،الشتويالسباتمرحلةفىالدخولوقبيل

بمالجليكولات،يسمىمااليافعالطورأو،الخادرةأو،اليرقة

فىتستخدمالتيالتجمدبمانعاتصلةذاتموادوهي

يحضرربماالجليكولاتإنتاجأنالعلماءويعتقد.السيارات

تحدثالتىالنهارضوءفترةطوالالانخفاضبوساطة

مقاومةمنالحشراتالجليكولاتوتمكنالشتاء.بقدوم

تستبدلالدافئالجويحلوعندما.البرودةدرجاتأقصى

العادية.الدمموادبالتدريجبالجليكولات

الشتاءالفراشاتمنقليلةأنواعتتجنب.الهجرة

هذهومندافئةمناطقإلىالهجرةأوبالهروب،القارس

المسافاتقطعأبطالمنتعدالتيالملكةالفراشةالأنواع

تزيدلمسافاتكثيفةجماعاتفيتسافرلأنهاالطويلة

المتحدةالولاياتوشمالىكندا،منكم00032على

فيوفلوريداكاليفورنياولاياتمنكلإلىالأمريكية

إلىوكذلكالأمريكيةالمتحدةالولاياتجنوبي

المكسيك.
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علىوالمحافظةالراحةفيالشتاءفصلالفراشاتوتمضي

القليليعيشوقد.الربيعفىالعودةلطراناستعداداطاقاتها

وتضع.العودةرحلةأج!صملالنموالمكتملةالأطوارامن

صغارهاوتواصل،العودةرحلةحلالبيضهاالملكاتالإناث

الفراشاتومن.أسشمالانحوالرحلة-نموهااكتمالبعد

الأحمراأ!الأدميرار،أ!لونةالسيدةفراشاتالأخرىالمهاجرة

إفريقيا.وشماكطأوروباقارةبينتهاجرالتى

الفراشاتجمعكيفية

ومن.جداالشائعةالهواياتمنالفراشاتجمعيعد

طويل،مقبضذاتشبكة،الغرضلهذااللازمةالأدوات

الهواء،بدخوليسمحلاغطاءذاتللتسميموقارورة

القطن،منوقطعالإثيل،خلاتتعسمىسامةومادة

وصمادية!تحميلولوحاتتحمي!!ودبابيس،وملقاط

محلاتمنالأدواتهذهكلشراءويمكن.للعرض

فىموادهامرأحضيراصنعيم!شكما،والحرفالهوايات

البيت.

قار:رةفىمباشرةتوضيعوبالشب!سةالفراشاتتصاد

خلاتفيالمغموسةأغطنامنقطععلىالمحتويةالتسميم

ثم،الفراشاتأسسمامنالمنبعثةالأبحرةتقتلحيثالإتيل

فيوتوضعالملقاطبوساطةالقارورةمنالميتةالفراشاتتؤخذ

جسميثبتحيث،التحميللوحةفيالموجودةالحفرة

اللوحةعلىليثبتهاصدرهاعنديدفعدبوسبواسطةالفراشة

وأخيوطبوساطةمبسوطةوتثبتتماما،الأجنحةتفردثم

وبعد.بالدباليسوتثبتتوضئكلليها،رقيقةورقيةقيم

علىوتثبتالتحميللوحةمنتزال-تماما-العينةجفاف

كلتعرفثممشابهةأخرىمادةأو،المقوىالورقمنقطعة

ثممنه،جمعتالذيوالم!صانالفراشةاسملكتابةعينة

زجاجيةواجهاتذاتخشبيةصناديقفيالفراشاتتوضع

.الأخرىالتلفوعواملالرطودةمنلحماتحها

الفراشاتعلىالمحافظةكيفية

،بكثرةجمعهابسببنادراالفراشاتأنواعبعضصار

ولذا،الأصليةمواطنهابزوالمهددةالأنواعمعظموأممست

مهددةالذيلخطافية،وبخاصة،الفراشاتمنكثيرافإن

التياللونقشديةالحلقاتذاتالفراشةمثلبالانقراض

لتدميرجدانادرةأصبحتالتيإفريقيا،وسطفيتعيش

خشبمثلالخامالصناعةخشبعلىللحصولالغابات

محلالصنولروأشجارأس!تامزارعحلتوقد.الماهوجني

مما،الكاريبيبالبحرجاماي!صاجزيرةفيالأصليةالغابات

الذيلخطافيةهوميروسفراشةأعدادانخفاضإلىأدى

زيتبأشجارشاسعةمساحاتزراعةأدتوقد.الجميلة

طائرجناحفراشةتهديدإلىالجديدةغينيابابوافىالنخيل

منوواحدةحجماالأنواعأكبرمنوهيألكسندرا،المل!صة

.الفراشساتأنواعأندر

جناحفراشاتتربيةالجديدةغينيابابوافىبدئوقد

المكتملةالفراشاتتجذبحيث،خاصةمزارعفيالطائر

نباتاتفيهازرعتخاصةحدائقإلىالغاباتمنالنمو

الفراشاتوتضع.اليساريعبهاتتغذىالتيأضباتات:االرحية!

تجمعثمذلك،بعدتطهيرث!االحدائقتلكفىليضها

الفراشماتتقتلالغالبوفي.أقفاصشىلتربىاليساريع

وئطلقبها.للاتجاروتحفظاليساريعتلكمنأضاشئةأامماملةا

البرية.الفراشاتلإنماءالكاملةبعفالأطواركذلك

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الفيرومونلحادرةالتحولا

الفراشةيرقانةالزهرةعلم،الحشرات

اليرقةأصمساتالحشرةا

اليسروعالعثةدىاضيالحيوار

المركبةاح!!اأعرليةااسلادا

الموضوععرعا

الفراشاتأنواع-ا

وحورالساطيرات-وتاتأساا-أ

الغابسياتلححاواواتاشرقا-!

الذيلحطافيةزوالمحططات

الصقلا!فراشات-حالفرثيةالأقدامدوات-ح

الحطمذواتالفراثاتطوالبيصاواتالكبريتيات-د

المعدسةالعلاماتدواتهـ

الفراشاتأجسام-2

لبطنا-جالرأس-أ

خليةلدااالأعصاء-دالصدر!-

.الفراشاتحياةدورة-3

الحادرةمرحلة-خالبيضةمرحلة-أ

ال!صا!لةالحشرةمرحلة-داليرقةمرحلة-!

أنفسهاالفراشاتتحميكيف-4

والهجرةالشتويالسبات-5

الشتويالسبات-أ

الهحرة-!

الفراشاتجمعكيفية-6

الفراشاتعلىالمحافظةكيفية-7

شعرجسمهايغطىضخمةفراشةالجمجميةالفراشة

يشبهجسمهالأن،الخرافاتمنالكثيرحولهاراج،كثيف

أوروبا،وجنوبيإفريقيافيالفراشسةهذهولعيش.الجمحمة

هذهوتدخلأوروبا.شماليإلىذكورهاتهاجرماوكثيرا

تحدثوربما.العسللتأك!!النحلخلايافيالفراشات

الجمجميةالفراشةويرقات.للإزعاجتعرضتإذاعالئاصريرا

زرقاء،ونقاطبنفسجيةخطوطعليهفاقعأصفرلونلها

البطاطس.نباتأوراقعلىغذائهافيوتعتمد
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تدميروتستطيعالأشجارأوراقتلتهمالخصلاتذاتالفراشةيرقة

لأكملها.غابات

،الفراشاتمنفصيدةالخصلاتداتالفراشة

وهذهالظهر.طولعلىالشعرمنخصلاتليرقاتها

نأيمكنكما،زاهيةألوانذاتغالباتكونالخصلات

الفراشاتولكنظهرها،علىمميزةخطوطلليساريعتكون

معتمة.ألوأنذأتتكونالنموالمكتملة

نوعان،البنىالذيلذاتوالفراشةالغجريةالفراشة

الشمالية.أمري!!اإلىنقلتالتيالأوروبيةالفراشاتمن

ولايةفيبالأضنجارجسيماتلفايساريعهاألحقتوقد

بالتهامهابالغاتلفاوتسبب،المتحدةبالولاياتنيوإنجلاند

هذهماتدمروكثيرا.العريضةالأوراقذاتالأشجارأوراق

نأوجدوقدبأكملها.وغاباتالفاكهةاليسارئبساتين

استيرادهىالفراشاتهذهعلىالسيطرةوسائلإحدى

يساريعها.تأكلالتيالخنافس

الغجر.عثة؟البنىالذيلعثة،العثةأيضا:انظر

البريالحيوانانظر:.العربيةالبيئةلمحىالفراشة

)الفراشة(.العربيةالبلادفي

ليسلكن.مادةأيمنالخاليالحيزأوالمكانهوالفراع

إفراغأحديستطعلمحيثكاملا،فراغايسمىماهناك

أيضاويمكن.الانحتىالهواءجزيئاتكلمنماحيز

فيمتبقآخرغازأيأوالهواء،ضغطوفقالفراغتفسير

حيزفيالفراغيحدث،المعنىوبهذاجزئيا.مفرغوعاء

ضغطمنأقلالحيزهذاداخلالضغطيكونعندمامغلق

الذيالبحرسطحعلىالهواءضغطأي،العاديالهواء

.باسكالكيلو3.101يعادل

والمنخفض،العالىالفراغضغطعنالعلماءيتحدث

عدديقلفعندماالوعاء.منالمسحوبةالغازلكميةوفقا

أعلىوبلغ.الضغطينخفضالوعاء،فيالغازجزيئات

.،.........االانحتىقياسهتمفراغىضغط

ضغطمنالكدريليونمنواحدامايعادلوهو،باسكال

جدا،المنخفضالضغطهذاتحتوحتى.العاديالهواء

علىيحتوي3،أسمفيالموجودالغازحجمفإن

علىيحتوينفسهالحجمهذاأنمعجزيء،.00034

.العاديالهواءضغطتحتغازجزيءبليونبليون26

فراغلإحداثالمضخاتمنعديدةأنواعتستعمل

التفريغمضخةتستعملالمثالسبيلفعلى.الدرجاتمختلف

ترش!المضخةوهذه.عالفراغضغطلإحداثالانتشارى

فيالموجودةالغازجزيئاتبطردكفيلةالبخار،منكميات

باستعمالمنخفضضغطإحداثيمكنكما.مغلقحيز

عدةوهناك.وصماماتبمراوحمجهزةآليةمضخات

نأحقيقةمعظمهايتبع،الفراغضغطأو،للفراغاستعمالات

إلى،العاليالضغطأماكنمنتندفعوالغازاتالسوائل

سبيلوعلى.الفراغنحوأي-المنخفضالضغطأماكن

.القانونهذايتبع،الورقيةبالماصةالسوائلشربفإن،المثال

أنبوبأعلىوفيالفمداخلجزئيافراغاالمصعمليةتحدث

أنبوبأعلىإلىالسائلالخارجيالهواءضغطويدفع،المص

أيضا،الكهربائيةالمكنسةأو،الهوائيةالمنظفةوتتبع.المص

بداخلهاالفراغليملأالهواءيندفعحيثنفسهاالقاعدة

.والأوساخالغبارمعهحاملا

يعتبرلذلك،ضعيفةبصورةالفرأغفيالحراقتنتقل

التيالكظيمةأو)الثيرموس(،فالترموس.جيداعازلأالفراغ

منتتكون،الباردةأوالساخنةالسوائللحفظتستعمل

ديواروعاءويستفيد.فراغبينهماجدارينذاتزجاجة

)إلىالهواءمستودعأوالمنتفخالجزءيضغطعندما.الفراغيعملكيف

أنهيوضحاليسار()علىوالشكل.الأنبوبخارحالهواءيندفع(اليمين

الحارجيالهواءصغطيدفعالهواءمستودععلىمنالضغطتحريرعند

الفراع.لملءالأنبو!داخلإلىالسائل
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منالباردةالمسيلةالغازاتلحفظيستعملالذيالزجاجي

الخاصية.هذه

الفراغفيبسرعة،الأخرىاالسوائلومعظماالماءيتبخر

ولهذا،الغلياندرجةص!كثيراأقلحرارةدرجةوفي

التجفيف،عملياتفى،المفرغةأو،المجوفةالغرفتستعمل

بسرعةتجفيفهالمرادأصشىءامنالرطوبةسحبيمكنحيث

صماعةفىالطريقةهذهوتستحدم.لاحتراقهتؤديأندون

التجميد.طريرتعنالأغذيةوتجفيفالسكر،

عنتعمل،الإل!ضرونيةالأجهزةمنكثيرةأنواعوهناك

وأداةالتلفاز،جهازفىالصورةفأنبوب.الفراغطريق

التيللأجهزةأمثلةإلاهيما،الحاسوبفيالمرفطالعرض

،الأجهزةهدهمثلفىالفراغويسمح.بالفراغتعمل

إل!خرونيةأشعةبمرور،الإل!ضرونىبالأنبوبأيضاويسمى

كالتفلو.المرئيةأصورةاتتكونحيث،الشاشةإلىرأسا

تصطدمفسوف،الأنبولىاداخلهواءجزيئاتهناك

مشوهة.صورةمحدثةتتشتتالتيبالإلكترونات

أصناعةافىتستعم!!كالتىأحرىأجهزةوتستخدم

أطعرضومجوفةوحداتالعلميةوالأبحاث

-الذراتنوىتحطيمجهاز+.فالسيكلوتروننفعسه

يستخدمان-الإلكتروناتتسريعجهاز-والسينكروترون

.عاللفراغكلاهماويحتاجالدراتطاقةلزيادة

الكهربائية.المكنسة،الصمام؟الترموسأيضا:انظر

الشاحنةالنح!م(؟)أظمةالسيارةانظر:.الفرامل

المكبح.والقالود(بم)الشاحمات

خسرو.ملا:نظرا.مور!رابنا

مننوعينعلىيطلقاسمالفرانطائرطائر.،الفران

ويتميز.بالقببشبيهةأعشاشأتبنيالتىالأمريكيةالطور

الجنوبية،أمريكافىيعيشالذيالحمريالفرانطائر

يشبهوهو،الحمرةإلىالمائلالبنيبلونهالاستوائيةوأمري!صا

.أصسماناطائر

،دائريبشكل،الطينمنعشهأطائراهذاويبنى

المألوفةالأخرىالأسماءومن.القديمالخبزفرنهيئةوعلى

الأسبانية.باللغةالخبازتعنيكلمةوهيهونيروالطرلهذأ

الفسيحالريففىعشه)روفوس(الفرانطائريبنى

رعيأراضيفىالحديديةالبواباتأعمدةعلىيبنيهوغالبا

الجنوبية.أمريكابراريفيأ!اسعةاالمواشى

الذيالمغرد،الطائرهو،الفرانطيورمنالآخرأضوعوا

منمقبباعشايبنىوهو،الشماليةأمري!صافىيعيث!

أخضر-ولونه،السمانىطائرويشبه،الأرضعلىالحشاضث

المغردةالغابةطيورتفعلوكذلك.مخططشصدره،زيتونى

علىالحشائشمنقببهيئةعلىأعشاشاتبنيحيث

.الأرض

مجموعةجوزيفنرانزجزرجرر.جوريص،ثرالر

الشمالي،المتجمدالمحيطفىجزيرة85حوالىمنمكونة

الجزءأقصىفىتقعالجزروهذهنوفايازمليا.شمالى

مساحتهاوتبلغ،الشرقىالأرضيةالكرةنصفمنالشمالى

روسياأراضيمنجزءاوتعد2،كم000.12حوالى

بهذاسميالفرانطائر

عشهلتمتسابهالاسم

بالفرد.الطيمى
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جزروأكبر،بالسكانمأهولةغيرالجزرهذهومعظم

وأرض،جورجوأرضألكسندر،أراضيهيالمجموعة

فيالحرارةدرجةمتوسطيبلغ.بلجراهاموجزيرة،ويلزك

تحتم251حوالييوليوفيبالثلوجالجزرالمغطاةهذه

تحتم053حوالىالحرارةدرجةتبينالشتاءوفيالصفر،

تحتم64إلىالحرارةدرجةتخفضالرياحولكنالصفر،

الصفر.

عامالجزرهذهمجريةنمساويةبعثةاكتشفتوقد

الإمبراطورإلىنمسبة،الاسمهذاعليهاوأطلقت،ام873

تكونالذيالسوفييتيالاتحادطالبوقد.جوزيففرانز

وفى.أم269عامالجزربهذهروسيابقيادةأم229عام

عدةإلىالسوفييتيالاتحادتفككام،199عام

مستقلة.جمهوريات

الشهرةاسمام(.429-184)4أناثولفراسى،

فرنسى.وناقد،روائي،ثيبولتفرانسواأناتوللجاكالأدبية

.م2191عامللأدبنوبلبجائزةفاز

هيلفرانسناجحةروايةأولوكانت،باريسفيولد

(ام)886عاموبدأام(.881)بوناردسلفسترجريمة

شهرتهواكتمسب،تيمبلولجريدةأدبىعمودكتابة

هذاوأناقةأسلوبهولوضوحوبسيطا،صدوقارجلابوصفه

المبالاةبعدميتسمالذيورفضهملاحظاتهوبراعةالأسلوب

.التطرفلأسباب

مثلهإلىترمزأنهافيبدوام(098)ثاروايةأما

هزتالتيدريفوسقفيةأدتوقد.والحكمةالمتعةالعليا،

السياسيةالقضاياعنفرانسيكتبلأنالبلاد

رواياتهعكعستكماألفرد.،دريفوسانظر:.والاجتماعية

فىالمشاركةمننصيبهالعشرينالقرنفىكتبهاالتي

منبالسخريةوبدأ.الاجتماعيةالعدالةأجلمنالنضال

وهيأم(09)8البطريقجزيرةفىومؤسساتهالمجتمع

رواياته.أشهر

السادسالقرنفىفرنساحكمالملكينالمسمورالمجى

عشر.

ملكاأصبحام(.547-1)494الأولفرانسيس

عمهأبنوكانعشر،الثانيلويسبعدأم515عام

أيضاوكان.للفنونومحبا،بالمتعةمولعاذكيا،.كانوحماه

بكلحكمهبدأما.حدإلىومخادعاسويغيرطموحا

وسرعانام51ءعامماريجنانوفىالكبيربالانتصاربراعة

معتتعارضوطموحاتهفرانسيسمصالحأنأصئجلئاما

أسبانياتشملكانتالتيالرومانيةمصالإلإمبراطورية

وتشارلزفرانسيسبينمريرنضالاستمروقدوألمانيا.

تشارلزواسر،سنينعدةالرومانيالإمبراطورالخامس

وأستعاد،أخرىإيطاليةحملةفيأم525عاموسجن

الحربوانتهت.كاذبةوعودابإعطائهأم526عامحريته

مأ445عامالخامسوتشارلزالأولفرانسيعي!بينالأخيرة

شمراهةفرانسيسأظهرفقد،تغيراتأيةإحداثبدون

عليها.الحصولكيفيةفيمبالاةوعدمللسلطة

بالقسوةليسولكن،البروتستانتفرانسيساضطهد

نأالإمكانفيكانوربما.اللاحقينبعضبهاقامالتي

اهتمامهمعظميوجهلملوضدهمضراوةأشدالملكيكون

وبالفنونحولهمنبالجمالاهتمفقد.أخرىلشؤون

الأنشطةوهذه.الأموالصرففىمبذراوكانوالاداب

للنهضة.راعيابوصفهشوةأعطته

حفيدأم(.6ء0-أء)44الثانيفرانسيس

توفيولكنه،ام955عامأصئملكا،الأولفرانسيس

سكوتس.ملكةماريمنمتزوجاوكان،التاليالعامفى

النبلاءبيوتبينالمريرةالطويلةالعداوةحكمهخلالبدأت

خلالالكثيرفرنساكبدت،والتيوبوربونجيولرفي

والهوغونوتيين،الكاثوليكبينالدينيةالحروب

(.)البروتستانت

فرنسا.،مديتشىديكاترينأيضا:انظر

-1811)القديسالأسيسي،فرانسيس

الدينيالفرنسيسكاننظامأسس!إيطالىمنصرأم(.226

كثيراالبسيطةحياتهألهمت.الكاثوليكيةالرومانيةللكنيسة

الوسطى.العصورأواخرفىالناسمن

فيأسيسيفى،غنينسيجلتاجرابئافرأنسيس،ولد

التجاريةمدينتهحياةفيبنشاطشاركصباهوفيإيطاليا.

كانحينمافرانسيسأسروقد،والاجتماعيةوالسياسية

القريبة،بيروجياومدينةألمسيسىبينحربفييشارك

أعدائه.سجنفيام302-2021عاميمعظموقضى

حياتهمعنىفيالتفكيرإلىالحربخلالعاناهماقادهوقد

منها.والهدف

صورةالحلمفىشاهدأنوبعدأم502عاموفي

حياته،طريقةفرانسيسغير،السلامعليهعيسىالمسيح

لإعادةحياتهتوجيهفيوبدأ،ميراثهورفضأبيهمنوتبرأ

مثلاالمدقعالفقرمبدأوتبنىالفقراء.وخدمةالكنائسبناء

عنالمسيححياةنمطعلىحياتهيجعلأنحاولله،أعلى

جذبماوسرعان،المرضىوعلاجالإنجيلتعليمطريق

.الأتباعفرانسيس

.الفرنسيسكاننظامفرانسيسأسسم9021عاموفى

نأإلاقساوسةأصبحواأتباعهمنكثيراأنمنوبالرغم

.الفرنسيسكانانظر:.عادياشخصاظلفرانسي!م!
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تحطمتلسوريامسافراكادلينماأم221عاموفي

إلىالذهابوحاوليوغوسلافيا،!عاحلعلىسفينته

ي!صم!!ول!اأسبانيا،فيمرضوأعطمنصراليكونالمغرب

إلىالصليبإبأحزاةاصاحبأم912عاموفي.رحلته

مصر.

فىواستمر،ام022عامأجاإيطاإلىفرانسيسعاد

:بعدأغرنسيس!صاد.اإدارةللاخرينوترك،التنصيريعمله

معبدفيأمميسيمنبالقربفرالسيستوفيعام!!

بورتينكوللا.

عبر!صما،قصائدهشيأررينيةامثلهعنفرانسيصعبر

النت!مسترنيمةقصيدةوفيأيضا،كهنوتهخلالمنعنها

قصائدهأسهمتثما،الحيةالكائناتلجميعحبهأظو

مروروبعد،وتطورهالحديثفيالإيعاأالادبنشأةفيأيضا

الفرنسيس!صانحدجمبنفرانسيمص!وفاةمنعاممائة

للقديسالصغيرةالورودشوأتباعهالقدل!حولقصصا

فرانسيس.

مناخرأم(.أ-835)768الثاليفرانسيس

وهو،المقدسةاشومانيةالإمبراطوريةإمبراطورلقبحم!!

عارض.الأولفرانسيساسمتحتأضمساايح!صمملكأول

الفرنسيةالثورةولدتهااكتيالثوريةالحركاتبشدة

أوروبا.فيأم(1-997)978

إلىينتمىوكانبإيطاليا،فلورنسافيفرانسيسولد

حاكماالثانىليوبولدأباهوخلف،هابسبيرجعائلة

العامفيلروماإمبراطوراوانتخب،أم297عامللنمسا

أسلقباعلىفرانسيسحص!!م4018عاموفي.نفسه

مأ608عاموبحلولالنمسا.إمبراطوروهوالإضافي

علىفرانسيسالأولنابليونفرنساإمبراطورأجبر

عاموبعد،الرومانيةالإمبراطوريةعرشعنالتخلي

الأميرالعنيفخارجيتهلوزيرفرانسيسسمعأم908

وتحتالنمسا.خارجيةشؤونيتولىميترنئانفون

المنامم!الوقتفىالنمساانضصتميترنيخفونقيادة

،نابليونضدقتالهافىوروسياوبرو!ميابريطانياإلى

4181عامنابليونالمتحدةالأوروبيةالقواتوهزمت

.أم81وه

الجهودك!!ضدالنمساإمبراطورفرانسيسوقف

السياسي،الإصلاحمرمتواضعقدرأينحوالهادفة

المحليالذاتيأط!-ا3اطتزايدأطلباتاالجهودهذهوشملت

والإيطاليينوالمجريينوال!صواتالبوهيميينقبلمن

خليفتهصرانسيسحثحكمهنهايةوفي.أخرىوطوائف

شيئا.يغيرولايحكمأن

ميترنيخ.،المقدسالحلفأيضا:انظر

الحاكمأم(.169)0183جوزيففرانسيس

الحربأوائلفىوالمجرالنمساالمزدوجةللمملكةالمعمر

النمساإمبراطورجوزيففرانسيسحكم.الأولىالعالمية

فيالسببالعسكريةوقوتهشعبيتهوكانتعاما،68لمدة

اغتيلوحينما.المتباينةالمزدوجةالمم!صةعماصرتماسك

عامفرديناندفرانسيص!الأرشيدوقاأحيهاءوريثه

قيامإلىأدىماوهذاصربياعلىالحربأعلر،أم419

العالميةالحربصربيابمانظر:.الأولىأعالميةاالحرب

الأولى.

عامللنمساإمبراطوراجوزيففرانسيسأصت!

العائلةفيعضواوكان.وطنيةثوراتعاموهو،أم848

الطويلحكمهوخلال.هابسبيرجفىأعديمةاالحاكمة

حربية.هزائمعدةمنمعاناتهامنبالرغ!االنمساازدهرت

فقدتام،985عاموفرذساسرديميا،ضدالحربوفى

وهزمت.مملكةسردينيا،ان!:.أ!مبارديأصعةمقاالنمسا

فىمنهاأصغرألمانيةمقاطعاتزثلاثسرديمياسيابرو

أحسبعة.االأسابيعاحر!

ليبراليةأكثرداخليةممياساتجوزيففرانسيسوتبنى

لقبعلىجوزيفوحصل،متساويةحقوقاالمجري!تمانخا

.أم867عامالمجرملكوهوإضافي

نفسهجوزيفلفرانسيسالوحيدالابنرودا!قتل

فرانسيسزوجةإليزابيثإيطالىثائروقتل،ام988عام

بعدهالحكمالأولتشارلزأخيهابنوتولى.جوزيف!

.إمبراطورا

انظر:النسا.أرشيدوقلمحيردئالد.لمحرالسيس

النمسا.بمالأولىالعالميةالحرب

عنصرالفرانسيومعنصرعئصر.الفرائسيوم،

ورمزه.معينةنوويةتفاعلاتتنتجهالنشاطإشعاعي

تسمىعناصرمجموعةفيعنصرأثقلوهوع.عالكيميائى

،الليثيومعلىالمجموعةوتحتوي.القلويةالفلزات

ويأخذ.والكالسيوم،والروبيديوم،سيومأجوتاوا،يومأصودوا

كهربائيةبشحنةالمشحونةالأيوناتشكلالفرانسيوم

القلويةالفلزاتكسائرمركباتهافيواحدةموجبة

خواصبعيدحدإلىالكيميائيةخواصهاوتشبه.الأخرى

.السيزيوم:نظرا.السيزيوم

دقيقة.12ثباتاأغرانسيومانظائرأ!صهـالأكثراونصف

لمالكبيرالثباتعدموبسبب.الإشعاعيالنشاطانظر:

العنصر.هذأمنكبيرةكمياتإنتاجمنالعلماءيتمكن

الفرانسيومبيريمارجريتالفرنسيةالعالمةاكتشفت

للأكتينيوم.الإشعاعىللانحلالعرضياناتجا،أم939عام
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الذريوالرقمفيرجينيوم.باسمذلكقبلمعروفاوكان

.78نسيومللفرا

)الفيزياء(.جوائز،نوبلنظر:ا.لداإ،!رائك

.(م5291)الفيزياءئزجوا،نوبل:نظرا0جيمس،ئكا!ر

يبلغ.للمواصلاتمركزاتعدألمانيةمدينة!رافكفورت

نهرضفافعلىوتقع.نسمة865.644السكانعدد

الموقعلتحديد.كولونشرقيجنوبكمأ06حواليالمين

والطرقالحديديةالسككمنشعبكةوتربطألمانيا.انظر:

مطارويغص.الغربيةأوروباأجزاءبجميعالمدينةالسريعة

أوروبا.فياخرمطارأيمنأكبرمساحةفرانكفورت

ولفرانكفورت.الشمالببحرالمدينةوالقناةالنهرويربط

موانئبينالثالثةالمرتبةفييعدالذيلمينائهامواقعثلاثة

فتحتوقدوماليا.تجاريادوليامركراالمدينةوتعدألمانيا.

.أم897عامهناكمصرفأول)يهودية(روتشيلدعائلة

وقد.عامكلكبيرينتحاريينمعرضينفرانكفورتوتقيم

عامكلمنسعبتمبرفىيقامالذيالمعرضبدأ

وتقيم.أم033عامفبرايرمعرضوبدأ،أم042مشة

ذلكفيبماالمتخصصةالمعارضمنكثيراأيضاالمدينة

الموادفرانكفورتفيالمصانعوتنتج.الكتابمعرض

الكصبائية.والاجهزة،والالاتالكيميائية

والثقافية.الفكريةألمانيالحياةمهممركزوفرانكفورت

فلفجانججوهانالشهيرالالمانيالكاتبرأسمسقطوهى

أماكنوتشمل،متحفإلىمنزلهتحويلتمالذيجوتهفون

يرجعالذيرومربلديةمبنىفرانكفورتفىالمهمةالجنوب

علىالمبنىويشتمل.الميلاديالخامسالقرنإلىتاريخه

فيهايجتمعكانالتيكيسرسالالمحسماةالاجتماعاتقاعة

ويوجد.الألمانوالأمراءالأباطرةالأوقاتمنوقتفي

يجتمعكانالتيالكنيسةوهيالبولسكيرشأيضابالمدينة

ألمانيادلمشورليكتبواأم848عامالفاشلةالثورةزعماءفيها

القوممط.

منذأهميتهاسببهولفرانكفورتالجغرافيوالموقع

ميننهرضحالةوفرتوقد.الرومانيةالإمبرأطوريةعهد

ألمانيافيللجنوبالشمالمنالنهرلعبورطريقةأسهل

ألممانية-قبائلمجموعةوهم-الفرانكيونعبروقدكلها،

للنهر.الفرانكيينعبورالمدينةامعمويعني.القدممنذالنهر

الفرانكيون.ان!:

الكيميائية،الموادفرانكفورتصناعاتوتشمل.الألمانيةوالتقافيةالفكريةللحياةمهمومركز،والمصارفللتجارةعالميمركزفرانكفورت

الكهربائية.والأحوة،والالات
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مدينةنصفللحلفاءالتابعةالقنابلقاذفاتدمرت

-1)!39الثانيةالعالميةالحربخلالتقريبافرانكفورت

.الحرببعدإعمارهاوأعيدأم(549

كات!م(.0971-6071)بنجامين،نكلينفرا

أمري!ص.ودبلوماسيوعالم،عاموموظفوناشر

بولاية،بوسص!إفىفران!صل!تبنجامينولد

منأ!ديدالدىوعم!!.المتحدةبالولاياتماساشومميتس

أرس!بحيت،لندنفىأيفئاعم!!كمافيلادلفيافيالمطابع

ناشراأصبحأم972عاموفىنشر.مطالغلشراء

المقالاتمعظمبنفسهي!خبوكان،جازيتلبنسلفانيا

.الجريدةلتلك

إلىأم972منجازيتبنسلفانيافران!طيننشر

وكان.ناححةجريدةأصبحتأنإلىوطورهاام766

ال!صارتونلرسومجريدةينشرأمري!صافيتحريررئيسأول

معتوضيحيةخريمهآأدخلمنوأول(،الهزلية)الرسوم

إخبارية.قصة

ريتشاردتقويمدوريةفىأكبرنجاخافرانكلينوحقق

عامىسنويا،ونشرهاأ!دوريةابكتابةقاموقد،المسكين

الدوريةهذهشهرةكانت.أم758عامإلىأم733

فيانتشرتالتىوالظريفةالحكيمةفرانكلينلمقولاتنتيجة

بفضائلتذكركانتالمقولاتتلكمنوالكثيرعدد.كل

والتعقل.الجادوالعملالإنفاقفيالاقتصاد

وأدخل،أم737عامللبريدمديرافرانكلينأصبح

إنشاءفيوساعد.البريديةالخدماتعلىكبيرةتحسينات

المستعمراتفيالاشتراكاتعلىقائمةمكتبةأول

لشراءبالمالالمكتبفيالمشتركونوتبرع.الأمريكية

وبدأ.مقابلبدونالكتباستخدمواذلكوبعدالكتب

وتنظيفهافيلادلفيافىالطرقلرصفبرنامجافرانكلين

أولبناءفيللمساعدةماليةتبرعاتوجمعوإنارتها.

وقدبنسلفانيا.مستشفىوهوأمري!صافىللمدينةمستشفى

وساعد،للفلسفةالأمريكيةاشابطةإنشاءفيأيضاساعد

تطورتأكاديميةإنشاءفي

بنسلفانيا.جامعةإلى

المشاريعلهذهونتيجة

أكثرفيلادلفياأصبحت

الأمريكيةتالمستعمرا

تقدما.

كان.العلميةإنجازاته

الذينأوائلمنفرانكلين

الكهرباء.علىتجاربأجروا

فرانكلينبنجامينالورقيةالطائرةتجربتهوأثبتت

الورقيةطائرتهأطاروقدكهرباء.البرقأنامء27عامفي

السلكالبرقصاعقةأصابتوعندما.رعديةعاصفةأثناء

إلىالورقيةالطائرةخيطفيوسرتالورقيةبالطائرةالملفوف

اخترعذلكوبعد.شرارةعنهانتجالمؤخرةفيالمربوطالمفتاح

الكهرباء.انو:.الصواعقمانعةفرانكلإت

القيمة.الاختراعاتمنالعديدأمحال!اافران!ط!تمم!!

مكانبحجممركبالحديدمنإطارفران!صل!!فموقد

الغرففيالحرارةتوزيعالمدفأةهذهعتشاستصإ.المدفأة

واخترع.أخرىمدفأةأيأوالموقدعنفاعليةأ!ضربطريقة

وضعمنمكنتالتىالبؤرةالثنائيةالنظارةفرالكلين

ببراءةيحتفظأنرفضومرلكواحد.إطارفيعدمشين

يعدأنوفضل،ماديةاستفادةمنهايستفيدأنأو،اختراعاته

الجميع.شاحةمنهمجانيةإسهاماتاختراعاته

الخلئفىتيارحركةيدرسعالمأولفرانكل!توكان

وسجلالتيار،سيرلخطخريطةورسم،الأطلسىالمحيط

الطميتحسينأيضاوأوضح.شعمقه:سرعتهحرارتهأيضا

الناجالضوءتوفيريفضلوكانالجير،باستخدامالحمضى

الناسيعيشأنأدهشهوقد،الصيففيأسهاراطوأ!عن

النهار.ضوءفىينامواوأنالشموعضوءعلىوقتهمأكتر

ام(.589-0291)إلسيروزالند،فرانكلين

إجراءفىنجحت،بريطانيةجزيئيةوأحياءكيمياءعالمة

النوويالحمضعلىالسينيةالأشعةبامهمةدراسات

والذي.أد.نباسمالمعروفالأكسجينمنقوصالردمي

الخلية.انظر:لاخر.جيلمنالوراثيةالمعلوماتينقل

نموذجبناءفيكبيراإسهافافرانكلينأبحاثأسهصت

النموذجهذاأنشأوقد.أم539عامفي.أد.نلشكل

المتحدةالولاياتمنواطسونجيمسالأحياءعالما

وساعدتبريطانيا.منكريكوفرانسيسالأمريكية

.النموذجدقةتأكيدفيأيضافرانكلينأبحاث

الكيمياءلعلمأخرىمهمةإسهاماتفرانكل!تقدمت

حيودلتقنياتاستخدامهاخلالمنالجزيئيةوالأحياء

تحاليلهاحققتوقد.السينيةالأشعةانظر:.السينيةالأشعة

أفضلمفهوماالنباتيوالفحمالحجريللفحمالتركيبية

لفيروسالمعقدالتركيبعلىأيضاوتعرفتلخواصهما.

التئ.نباتاتيهاجمالذيالفسيفسائيالتبغ

جامعةفيوتخرجت،لندنفيفران!صلينولدت

فيوهىالسرطانبمرضوماتت،ام149عامكمبردخ

عمرها.منوالثلاتينالثامنة

رائدم(.7481-1)786جونالسير،فرانكلين

فقد.الشمالىالقطبمنطقةفىالإنجليزيةالاكتشافات
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عبرمائىطريقعنللبحثأمشكشافيةرحلةخلالحياته

الغربي.الشماليالممريدعىالشماليةأمريكا

والتحقإنجلترافيلنكولنشايرفيفرانكلينولد

ضابطاكانعشرةالخامسةسنفي.الإنجليزيةبالبحرية

،أم308عامأسترالياحولفليندرزماثيورحلةفيبحريا

كانعندماكوبرميننهرمصدراكتشفأم981عاموفي

عاميفيالشمالىللقطباستكشافيةرحلةبأوليقوم

.أم826و1825

رحلةأفضلفرانكلينقادأم845عاموفى

اوقت،ذاكفيالشماليالقطبتدخلمجوةاستكشافية

خلالوطاقمهماتول!شنه،الغربيالشماليالممرواكتشف

هذهمنأحديرجعلموعندما.الاستكشافيةرحلته

رحلاتبخمصفرانكلينالليديتكفلت،الرحلة

كاملاكتشافعنهانتجزوجها،عنللبحثاستكشافية

بقيادةبحثمجموعةعبرتوقد،الشماليالقطبلمنطقة

الرحلةخلالالغربيالشمالىالممرماكلورروبرتالسير

المكتشفونوعثر.أم485إلىأم085منألاست!صشافية

تشكيلوأعادوافرانكلينمجموعةاثارعلىذلكبعد

رحلته.

الغربي.الشماليالممرأيضا:انظر

الغربىالجنوبفىيقعفرانكليننهر.لهرثرائكلين،

المنطقةرشحتام819عاموفيأستراليا،فيلتسمانيا

العالمي.التراثقائمةفيمدرجةلتكونالنهرحولالبرية

أثريةدلائلعلىالمنطقةتلكفيالكهوفبعضتحتوي

عاشسواالذينتسمانيافىالأصليينالبلادلممكانعنمهمة

وفي.الجليديالعصراخرفىسنةألفعشرينمنذهناك

أقصىفييعيشونالذينهمالناسهؤلاءكانالوقتذلك

ما839عاموفى.الأرضيةالكرةمنالمعروفالجنوب

العمالحكومةقرارأستراليافىالعلياالمحكمةأعلنت

الكهرباءلإنتاجسدبناءمنتسمانياحكومةبمنعالفيدرألية

المنطقة.هذهفيالمياهمن

الرعب،رواياتأشهرمنخياليةرواية!رافكئشئين

عامونشرتشيلليماريالإنجليزيةالمؤلفةكتبتها

عالموهوفرانكنشفن،فكتورقصةترويوهي،ام818

بدلآولكن.الإنسانيةلخيرحىكائنصنعحاولوهمي

متوحشا.كائناصنعذلكمن

ابتكرهاالتيالخرافيةالشخصيةأصبحتوقد

قصصرعب.معظمها،عديدةلأفلامأساسافرانكنشتين

لروايةالجادةبالموضوعاتبسيطةعلاقةإلالهايكنولم

فىالممكنةالخاطرتشملالموضوعاتوهذه.شيللى

عملاقويظهر،شيللىماريكتبتهاشهيرةرعبروايةفرانكنشتين

عامفرانكنشتينعروسفيلممن،الصورةهذهفيفرانكشمتين

علىالحكميسببهاالتيوالمعاناة،للحياةالعلميةالتجارب

فقط.مظاهرهممنالناس

وللستونكرافت.ماري،شيللي:أيضاانظر

حاكمم(.5791-2981)نسيسكوفرافرانكو،

،ام175عاموفاتهحتىأم939عاممنحكمأسبانى

وخلال،الأممبانيةالأهليةالحربنهايةفيللسلطةجاء

الولائيينعلىللنصرالقومىالثورةجيشقادالحربهذه

سيطرام939عامالحربنهايةوبعد)الجمهوريين(.

حكمحكمهنظامفكان.تامبشكلأسبانياعلىفرانكو

وزراءورئيسدولةرئيسبمسؤولياتقام.فاشسشيطاغية

الوحيدالسياسيالحزبوهو،الكتائبوزعيمأعلىوقائد

به.المسموخ!

الأولىاسشواتوفي)الزعيم(.بالكوديللولقبوقد

ثمالمعارضةكلعلىيقضيأنفرانكوحاولحكمهمن

ذلك.بعدالقيودمنخفف

فرانكوفرانسيسكوباسمفرانكوولد.ا!لبكرةحمياته

فيلاكورونامقاطعةفيكوديللوديلالفيرولفيباهاموند

بحريا.ضابطاأبوهوكانأسبانيا

أكاديميةفيالجيشفيضابطاالصغيرفرانكوتدربثم

تقلدأم2191،279عاميوبين،طليطلةفيالمشاة
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.أوساعدت،قياديةوظائف

،\ء+ضدتمردإخمادعلىقواته

2-أصبحثم،الأسبانيالحكم

مبهم.-؟.عاما43وعمرهجنرالآ

حس-أم319عاموفى

--7جمهوريةأسبانياأصبحت

كأرالخمسالسنواتوخلال

وبرع!لم-"!"ص+-بضالنزاعاتأصبحتالتالية

فرانكوفرانسيسكوالمجموعاتشملتالتي

أشمدالسيامميةالاسبانية

فىأضورطاتجنبالأمراأولشيفرانكوحاولوقد.ضراوة

بالانتحاباتالمعتدلوننالمحاففوأفازحينماولكن،النزاع

عاونأم349عاموفىبهما.فرانكوتعر!أم339عام

يريد:نسانواأ!ذيناال!اريينثورةإحمادفيفرانكو

عام!ىرأسباليا.صىالحياةطريقةفيكاميحتغييرإحداث

شازأضالىااأعاافيو.أعيئةاسلاحقائدأصبحأم359

جزرشىظيفةوفىشران!ضوارسلوا،بالانتخاباتاليساريون

الكناريمما.

عاماليساريةالحكومةقلبعلىيونالعس!القوادتآمر

ولكنه،المؤامرةفيالاششراكفرانكووأجل،أم369

الجيع!بمأ!علحةمنسلاحأهمابقيادةوعدعلىحص!!

شاملة،أهليةحربوبدأت،أم369عامالثورةوبدأت

فرانحوالثورةجنرالاتنصبالشهرونصفشهرينوبعد

تأييداالقومي!تا!سماةشران!ضقواتلقيتوقد،أعلىقائدا

زبعد3691،1عامإبريا!أوأ!وكطوألمانيا.إيطهاليامنقويا

!صير،نصراأغوميوداأحررالريرالقتالمرشعصا32

معارضة.بدونمطلقاحاكمافران!صوأصبح

العالميةالحربأثناءالحيادعلىبأسبانيافرانكواحتفظ

محاربةفيألمانيالمعاونةمتطوعينأرسلولكنه،الثانية

الحلفاءي!شلمالحربوبعد)السابق(،المسوفييتيالاتحاد

سياساتبسببأ!مبانياتجاهالودمنالقليلإلاالمنتصرون

الغربيةالدولصداقةوتعززت.أطفاشستي!تالمؤيدةفرانكو

السوفييتيالاتحادمعالباردةالحربخلالفرانكومع

واليساريين،بخاصةالشيوعيةضدكانلأنه(،)السابق

عامة.

الولاياتمعاتفاقيةفرالكووقعأم539عاموفى

وبحريةجويةقواعدببناءاطتحدةللولاياتوسيم،المتحدة

ساعدتوقد.وعس!صيةاقتصاديةمعونةمقابلألعحبانيافي

معيشةمستوىوارتفع،التومئالصناعيعلىالمعونةهذه

القرنمنالستينياتخلالملحوظبشكلأسبانيا

العشرينأغرنامنالسبعينياتمنتصفوبحلول.العشرين

نسبيا.حدشةصناعيةدولةأسبانياصارت

منالستينياتأولفيفران!صضدالمعارضةأصبحت

المناجمعمالوأضرب،صراحةأكثرأ!شريناالقرن

الإضراباتقانونيةعدممنوبالرغم.الاخرونوالعمال

قيودفرانكووخففسرئا،المعارضةجماعاتنظمت

عاموفيء،الشيبعضالاقتصاديةأغيودارالشرطة

الصحف.علىالشديدةاشقابةفرضتءا669

ملكيحكمهاقدأسبانياأرأم479عامفران!صأعلن

الأميررشئفرانكوام969عاموفي.الحكمشركأنبعد

استقالته.أووفاتهلعدللدولةورئيساملكاكارلوسخواد

عشرالثالثألفونسوالملكحفيدهوكارلوسوخوان

وأصبحفرانكوتوفى.ام319عامأسبانياعنرحلالذي

.الأولكارلوسخوانانظر:.م!!اكارلوسخوأن

أسبانيا.:أيضاالظر

أعضاءنوا.طالفرنجةأيضاعليهم!:يصلةأالفرائكيون

الرومانيةالإمبراطوريةهاجمتجرمانيةشعوئايجصر!اتحاد

الفرانكيونوكان.الميلاديالتالثاغرناشىبدأتانتى

والريبيوريون.،أجونالصاهما:قسم!تإلىمنقسإت

قربالرايننهرعلىالمنخفضةالبلادفيالصاليونواستقر

التىالمنطقةإلىانتقلوافقدالريبيوريونأما.الشمالبحر

الرايننهرعلىألمانيافىوكولونترير،بمدنالآنتسمى

اللأوسط.

قسممنالفرانكيينملوكأحدوهوكلوفيسوبدأ

عام(الان)فرنساالرومانيةالغالبلاداحتلالفيالصالي!ت

الغربيين،لقوطوا،نشوماوا،للعااهزموقد.6841

جبالإلىالرايننهرشرقمنتمتدمملكةأ!ي!صنوآخرين

المذهبيعتنقجرمانىحاكمأولكلوفيسوكان.انبرانس

كانتالتيالاريولمميةعنبدلآأضصرانياالأرثوذكسي

مذهبوالاريوسية.الشرقيةالجرمانيةالشعوببهاتؤمن

بألوهيته.لاعيسىبنبوةويقربالوحدانيةيؤمننصرانى

،م151عامكلوفيستوفىوحينما.الأريوسيةانظر:

م768عامالفرانكيةالمملكة

الألمحططلنمميل!د-!مفسعضممسول!ثلالإخحص!الدا

به!فلرلشمال

الأفجلو
السلاثيور

ميل2نت!هع!حححم!*)حصررفي

كم."3.المملكه

الفرانكية

اثسانما

!!



قدالرومانيونالغالوهمالفرانكيينجيرانأنمنوبالرغم

أنهمإلاضعفا،02يعادلبمامنهمعدداأكثركانوا

إليهم.نسبةسميتفرنساإنحتىبالغالبشدةتمسكوا

الميروفينجبنفترة:فترتينإلىالفرانكيالتاريخوينقسم

عاممنوالكارولينجيين،م751إلىم481عامحواليمن

الفرانكيينملكشارلمانكونوقد،م879عامإلىم751

عاموفي.واسعةإمبراطوريةم418عامإلىم786عاممن

وبعد.للرومانإمبراطوراشارلمانالثالثليوالباباتوج008

فيماوانقسمتتنهار،الفرانكيةالإمبراطوريةبدأتشارلمان

وإيطاليا.وألمانيا،فرنسا،:ممالكثلاثإلىبعد

بمالأولكلوفيسبممارتلشارل؟شارلمان:أيضاانظر

.ايرقطاع

أحمد.بنالخديلانظر:.الخليل،الفراهيدي

الضبيهةالمذاقالحلوةلثمرتهيزرعصغيرنباتالفراوول

سطحقربالفراولةنباتاتتنمو.بالقلبشكلهافيم

والفاكهة.زكيةبرائحةبيضاءصغيرةوتنئأزهارا،الارض

أحمرلونافتأخذتنضبج،ثمبدايتها،فيمخضرةبيضاء

معطازجةتؤكلماوغالبا،جبفيتامينغنيةوهيزاهيا.

إعدادفيتستعملأوتجمدأوأيضاالفراولةوتعلب.القشرة

والنبيهذ.الفاكهةمربى

فالثمرات.حقيقيةثمرةالفراولةالنباتعلماءيعتبرولا

نسيجداخلبذورلهاوالتوتالأسودالعنبمثلالحقيقية

صفراءجافةببذورمحاطالفراولةمنالمكتنزوالجزء.لبها

منفصلة.ثمرةالواقعفىمنهاكل

وتنمو.قصيرةوساققصيرةجذورالفراولةولنباتات

متورةالثمرةوتبدو.الساقمنالوريقاتثلاثيةالأوراق

تسميةفيالسببهوذلكيكونوقد،الأوراقوسط

الذيبالقشمتعلقاالالمسميكونوربما.الثمرالقشىالنبات

نأقبلالتلوثمنالثمرةلحمايةالفراولةنباتاتتحتيوضع

تنضج.

أنواعفيوتزدهر،الرطبالباردالجوفيالفراولةتنمو

ولا،الربيعأوالخريففيعادةوتزرع.التربةمنكثيرة

بإخراجالنباتاتوتتكاثرالشتاء.فصلفيقليلاإلاتنمو

منالجذوروتمتد.الجاريةالسيقانتسمىرفيعةأجزاء

نامية.جديدةنباتاتفتنتجالتربةداخلإلىالجاريةالسيقان

..الفراولةونوعالطقصلحالةتبعاالحصادموسمويتفاوت

ثماراتعصالثماردائمةعليهايطلقالتيالطرزوبعض

الفراولةنباتاتوأغلب.والخريفالصيففصلىطوال

أجودأنغير،سنواتستأولخمسثمارهاتعطى

الأوليين.السنتينأوالأولىالسنةخلالتنتجالمحاصيل

281فراي

رقيقةوأزهارا،اللونحمراءالقلبشكلفىتمارايعطيالفراولةنبات

وجلىمربىإلىتحولأوالمداقالحلوةالثمرةتؤكلأنيمكنليضاء.

.أحرىومأكولات

تنمولأنهاالفراولةالبساتينأصحابمنكثيريزرع

زيادةإلىالعلميةالاكتشافاتمنكثيرأدىوقد.بسهولة

إلىالنباتهذازارعووتوصل.للفراولةالتجاريالإنتاج

الباحثوناستنبطكما.معينةمناخاتمعتتناممبأنواع

التيالرئيسيةوالحشراتالأمراضلمكافحةوسائلعدة

المنتجينمنكثيريستخدمذلكعنفضلا.الفراولةتصيب

منبمزيد،الفراولةوحصادلزرعآليةمعداتالتجاريين

واسعةزجاجيةبيوتايستخدمونالمزارعينفبعض!.الكفاءة

يتحسنوبالتاليالفاكهةهذهفيهاتنموالتي،البيئةلتكييف

اللإنتاغ.

القرنوفي.القديمةرومافيالبريةالفراولةزرعت

فيهجيننوعإلىالتوصلتم،الميلاديعشرالثامن

أمريكامنأحضرتالتيالبريةالفراولةبتربيةفرنسا

وتوفر.تشيليمناستجلبتأخرىفراولةمعالشمالية

التىالفراولةأغلبالهجينهذامنالكثيرةالأنواع

المزماريةالفراولةونبات.التجاريةأضللأغرتزرع

طيبة.عطريةبنكهة،صغيرةثمارايعطيالأوروبي

الفراولةوتنمو.المربىلإعدادالفراولةهذهأنواعوتزرع

وهذه.المشمسةالمواضئالجافةفيالأوروبيةالبرية

وهىالطولفيواحدسنتيمترعنكثيراتزيدلاالثمار

.الحلاوةشمديدة

.الثمرة:أيضئاانظر

فيوالح!وبةارراعةإلهفراير.أيضاعليهيطلق!راي

نجوردللإلهابنازعموافيماكان،الإسكندينافيةالأساطير

للحبإلاهةالتوأمأختهفرايجاوكانت،لممكاديوالماردة
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محبيالالهةمنحاصةلمجموعةالاثنانوانتمى،والزواج

.السلام

عربةفىالأرضرفوتشرايطاركيفالأساطيرتقص

هذهتقصركماالسماء،يضيءذهبيخنزيريجرها

كبيرةسفينةفيأجحارافوقفرايأبحركيفالأساطير

اسستعمالوعند،الاأ!ةكالحملكافيةبدرجةتتسع

جيبه.فيويحملهايطويهاكانفرايفإنالسفينة

ومعهميسافرونأغلاحونا!!انالقديمةالأزمنةوفي

هذهأنيعتقدونحالواوأ!د،مركباتهمفيلفرايصورة

سثيرزع!ت!صمامحاصيلهما،انتعاشمنتزيدالممارسة

الألهمفراينسلمنأنهماالقديمةالإسكندينافيةالأسرمن

.متزايدةمحاصي!!أعمايضمنفرايحضورأنظنوا

م(.91دأ-6)872بيرجستشارلس،فراي

صى!صاالأعبا!صان،اضيطاني!تالرياضي!تأفضلمنواحد

شيالأعئاكانحصما،واشجبيالقدموكرةالكريكيت

الطويل.القفزمباريات

سريمقاطعاتلصالحالكريكيتفرايلعب

تجريبية،مباراة62فيظهرحماوهامبشاير،وسسكس

لهتسجيلأعلىوكانمنها،تسعفيللفريققائداوكان

لعبكماأم،119عامهامبشاررمقاطعةفي258

.القدمكرةفيكثيرةمبارياتإنجلترالصالح

في:أررسياسيا.صحفياوداهـساأيضافرايكان

حسفورد.أبحامعةودرس!بلندنكرويدون

أصبيب.(م82717871)يصجوز،ايلمحر

والشوكولاتةللكاكاوشركةأنشأ.أعمالورجلبريطاني

النماذجلتصنيعوشركة،وأولادهفراي.س.جاسمها

وأول!ده.فرايجوزيفاسمها

بإنجلترا.ويلتشايرمقاطعةفيلنجرمشونفيولد

حفيداكانأم(.118)1827فرايإدواردالسير

محاميا.بوصفهشهرةواكتمسبفرايلجوزيف

السيرابنأم(.أ-349)866فرايإليوتروجر

عينأم809عاموفيفنيا،وناقدافناناكان،فرايإدوارد

ألف.بنيويوركلوأجتاناطترو!تحفأوروبيافنيامستشارا

التصويرفيتأملات1(؟029)والتصميمالرؤية

أضدن.فيولد(.1)349البريطانيالتشكيلى

إنجليزيم!ؤلف(.-م091)7كريستولمحر،!راي

علىوفصاحةجمالإضفاءمحاولابالشعر،الكتابةبدأ

اسشينخلالالكبيرةشعبيتهواكتسب،الإليزابيثيالمسرح

ذلكومع،الخمسينياتوأوائلالأربعينياتمنالأخيرة

اتجاهاتنحلوصفهالمالشعريةالمسرحيةإحياءفمحاولة

جديدا.

كتبهاالتيالكوميدياتشهرةفرايمسرحياتأكثر

ام(بم)489للحرقليستالسيدةوأفضلهاشعرا،

المرصودةلزهراءوا؟(6491)تتكرركثيرالعنقاءوا

الحديثةالفرنسيةالتمثيلياتبمواءمةقامكماأم(.059)

تتناولأنويجانمسرحيةأساسعلىأم(.)559القئرة

منأخذهاأم()559الأبوابعلىوكلرداركجانحياة

ضدمسرحيةوهىوطورها.جيرودو،ج!تمسرحية

فرايكتبكذلك.طروادةحربعنأعدتالحرب

المولودأم(؟)389والعربةالفتىمث!دينيةمسرحيات

تشملللأفلامسيناريوهاتكتبام(،كما)489الأول

أم(.69)6التوراةم(؟591)9هوربن

لريستول.بمدينةصرايزأسد

كنديناقد.(م1991-2191)لورثروب،فراي

بمدينةوتوفيالكنديةكويبكبولايةشيربروكفيولد

بدراساتهفراياششص.بكنداأونتاريومقاطعةمنتورونتو

الأدبونصوصوشخصياتعصورمنكبيرلعدد

الولاياتأوبريطانيافىسواءالإنجليزيةباللغةالمكتوب

الكتبمنالعديدالمجالهذافيوألفكندا،أوالمتحدة

الأنجلوأمريكىالأدبلدراسةهامةإضافاتعدتالتى

كتابهالدراساتتلكومنعموما.أكرلىاوخصوصا

الذيأم()479بليكلوليمدراسة:انحيفالتناسق

لمكمابليكالإنجليزيالرومانسيالشاعرأهميةاستعاد

فيمقالات:العنيدةالبنيةكتابهوكذأكقب!ط،منيحدث

عديدةكتبإلىلالإضافةأم(079)والمجتمعالنقد

وغيرهم.إليوت.إس.وتىوملتونش!سسبيرحولأخرى

مقالاتأربعالنقد:تشريحهوفرايكتبأه!اأنغير

بالمنهجيعرفنقدئامنهجافيهوظف!الذيأم()579

العالمنظرياتمنالمستمدالنموذجيأوالأسطهوري

مخزنابوصفهالأدبيدرسوالذييونجكارلالنفساني

للبشرية.الج!عيةالذاكرةتحفظهاالتيالنماذجمنللعديد

وتصنيفىموسوعيتناولهوحيثمنمهمفرايوكتاب

سياقفيعموماوالغربىخصوصاالأنجلوأمري!يأ*دب

إليه.المشارالأسطورياالمنهج

وكليةتورونتوجامعةفيالجامعيتعليمهفرايتلقى

أكسفوردوجامعةالكنديةتورونتوبمدينةإيمانويل

منذبكندافكتورياكليةفيبالتدريعرقامثم.البريطانية

النصرانياللاهوتمنقدرتعليمهفيوكان.أم939عام

اهتمامهفيأثركما،الوقتمنلفترةقساتر!ميمهإلىأدى

.بالأدبوعلاقته(والإنجيل)التوراةالمقدسبالكتاب
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الموسوعةفيعلةذاتمقالات

النقدوليم،بليكالأد!،الانجليزي

جومشافكارل،يونجوليمشكسبير،.إس.تي،إليوت

الدينيةالأنظمةعضوعلىيطلقلقبلمحرا-

حياةعاشواالذينالرجالمنالكاثوليكيللمذهب

تعنيالتياللاتينيةالكلمةمنتأتيفرايروكلمة.المتسولين

.أخ

أنهافيالرهبنةأنظمةعنالتسولأنظمةتختلف

الدينىالتوجيهمثلالتنصيريالنشاطلأجلأسعست

الفرايرجماعةلم!ولذلك،الاجتماعيةوالخدمةوالتنصير

عامةبصفةيقضونالذينوالنساكالرهبانمنتحركاأكثر

منازلفيفيعيشونالفرايرجماعةأما،الأديرةفيحياتهم

التسولبأنظمةالكنيسةأعترفتالفراير.بيوتعليهايطلق

وتزايدت،الميلاديعضرالثالثالقرنفيرسميامرةلأول

(أم)274ليونفيالثانيالمجمعحتىبسرعةالأنظمة

وهمرئيسيةأنظمةأربعةماعداحرمتعندما

وأالسود،الفرايراسمعليهميطلق)وكانالدومينيكانيون

الرمادياللونذوو)الفرايروالفرنسيسكان(،الوعاظالفراير

الأبيضاللونذوو)الفرايرالكرمليونثمالصغار(،الفرايرأو

وآخرهم(.كرمللجبلمريمالمباركةالعذراءإخوةأو

(.أوغسطينالقديسنساكأوأوستن)فرايرالأوغسطينيون

والعيم!البقاءمنأخرىقليلةأنظمةتمكنتفلقدومدلك

ذلك.بعداسمستقدتكونأنأوالتحريمبرغم

بصفةاليدتحتالممتلكاتكلالتسولأنظمةرفضت

أباحفقدذلكومع،الصدقاتعلىواعتمدت،عامة

بتملكللأنظمةام(63ء-)1545ترنتمجمع

عامة.بصفةالبضائع

.الدومينيكانيون،الكرمليون،الكبوشيون:أيضئاانظر

.الفرنشسكانفراير،:نظرا.لصغارايرلفراا

أمريكيةروائيةأم(.689-)1885إدنالمحرلر،

الأمريكيةالحياةعنكتبعدةألفت.مسرحيةوكاتبة

عشرالتاسعالقرنمنالأولالعقدفيالمظاهرمتعددة

.الميلادي

عنام259عامللقصةبوليتزرجائزةعلىحصلت

أكثرمنكانتوالتيأم(،2!)4للغايةعظيمرواشها

المسرحمثلأخرىقصصاكتبتكذلكرواجا،المبيعات

صندوقأم(بم)039سيمارونام(بم)269العائم

الجليدقصرأم(،)529العملاقام(؟149)ساراتواجا

ام(.)589

مسرحيةشكلعلى،العائمالمسرحقصةأخرجت

أصبحتالقصصهذهوجميع.محبوبةهزليةموسيقية

تكونأنتعمدتأنهاإلىفربرأشارتوقد،ناجحةأفلاما

قصصاكونهاإلىإضافةالاجتماعيالنقدمجالفيكتبها

قوية.نسائيةشخصياتعنكثيراكتبتأنهاكما.جيدة

وأولام(.119)أوهارافجرالأخرىرواياتهاومن

ام(؟)359عليهواحملتعالأم(،219)البناتكتبها

وهيام(،)139النضجمتوسطمشويبقرلحم

!صية.مجموعة

،المسرحياتفىالنجاحمنكبيراقدرافربرحققت

هذهأشهرومن.كوفمان.سجورجمعألفتهاالتي

الثامنةفيعشاءام(،)279المالكةالعائلة:المسرحيات

ام(.)369للمسرحالحلفيالبابام(،)329

فىفربرولدت

ولايةفيكلامازو

الولاياتفيميتشيجان

لكنها،الأمريكيةالمتحدة

ولايةفيأبلتونفينشأت

بدايةفي.وسكنسن

نأتطمعكانتحياتها

عندمااأنهاإلاممثلةتصبح

فربرإدنامنعشرةالسابعةبلغت

والدهابصركفعمرها

ديلى.أبلتونجريدةفىبالصحافةالعملإلىفاضطرت

خاعكنزهما:كتابينفيحياتهاقصةفربرروتوقد

ام(.)639السحرمننوعام(؟)939

البريالنباتانظر:.الورقسكورديالفربيون

(.الورقسكوردي)الفربيونالعربيةالبلادفي

البلادفيالبريالنباتانظر:.اللا!صىالفربيون

اللافصي(.)الفربيونالعر!

منفصيلةا!مربيوورزا!ولا!.اووصقي،

منالكثيرتعطناوالأشجاروالشكجيراتالأعشاب

الملوكحبوزيتالخروعزيتمثلالنافعةالمنتجات

نوع.0037منمايقربويوجد.والمطاط،والمنيهوت

المناطقمختلففيتنموالفربيونيةالفصيلةمنمختلف

الاستوائية.لاسيما

غيرصغيرةأزهاراالفربيونيةالفصيلةأفراديحمل

ملونةلامعةقناباتتحملالأحيانبعضفيولكنهاواضحة

الأزهار.بتلاتتشبهأوراقوهي
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ماو!خيرا.لاذعأبيضرعصيرعادةأضباتاتافيويوجد

أ،حاشيتماماالصبارمث!!إفريقيافيالانواعبعضتبدو

مثلالزينةنباتاتالعائلةتشملكذلكإزهارها.عدم

البونسية.

،المطاط؟الخروعزيت،الملوكحبأيضا:انظر

.المنيهوت،النطاطةالفاصوليا

اتتصادي.(م7391-981ء)جناررا،لمحرتش

فيأعوأحدياتنبرجنجانأم969عامشاركنرويجي

.ام969عامللاقتصادنوبلجائزة

أخماذ!اضطويرشأعملهما3الجائزالرجلانهذانوحاز

اشيافه!ى)التحليا!القياسيالاقتصادفيالمستخدمةالرياضية

تمتىاشتيالأولىالمرةهيهدهوكانت(،الاقتصاديللنشاط

.أم669عامللاقتصادياتنوب!!جائزةفيها

جامعةفيوتحرجبالنرويجأوسلوفىفرتشولد

الإحصاءوعلماالاجتماعيللاقتصادمدرساوعملأوسلو،

قام.أم659عاماعتزالهحمىأم319عاممنالجامعةفي

والتخطيطالإنتاجبحصوصالن!يةالتحقيقاتمنبعدد

الحمعيةتأ-علىساعد.الوطنيةوالمحاسبةالاقتصادي

التحليلجريدةتحريررليسشادوأم03!فيالاقتصادية

عمما!شماإكونومتريكا،الاقتصاديللنشاطالرياضي

أعمد.وامصرشملتأصبلادامنلعددمستشارا

نمساويأم(.829-)1886فونكارلفرئش،

،الحيوانسلوكمجالفيورائدالحيوانعلمفيمتخصص

سلوكدرسااللذانالطبيعةعلماءمنواثنانفرشونال

تنبرجننقولاسالنمسا،منلورنزكونرادهما:الحيوالن

علمفيأم739عامنوبلجائزةبهولخدا،ولدالذي

أغرتشالمعروفةالأعمالوأفضل.والطبالأعضاءوظائف!

نأاكتشففقدأضحلبمالينالاتصالاتنظامتناولما

يجدونأينالخليةأفيادأجخبرمع!تنمطفييرقصالنحل

دأفرتشأوض!تأخرىدراسةصىو.النحلةانظر:.الطعام

.الاتجاهعلىللاستدلاا!ممتعانظاماللنحل

رؤيةيستطيعالسمكأنفرتح!بينأخرىدراسةوفي

بعمىمصابالسمكأنيظنونالعلماءوكان،الألوان

.ال!لوان

ميونئبألمانيابجامعاتودرسفيينا،فيفرتشولد

عامومن،أم019فيعلميةدرجةعلىوحصلوفيينا،

جامعاتعدةفيشرتشدرسم5891حتىأم019

كثيرةكتباآلفكما.أم589عامواعتزل،أوروبية

أم(،719)الكيميائيةوحواسهورؤيتهالنحللغة:تشمل

خاصة.وميرةأم()679يتذكرأحياءعالم

-؟هـ،99-ا؟)أحمدفرتوا،ابن

منيكونيكادعالممؤرخفرتوابنأحمدام(.583

عنهمكتبالذين(الان)تمبكتوتنبكقعلماءجي!!نفس

الكتابة،فىمستقلاتقليدالهول!ش،التنبكتيباباأحمد

برنو،سلاطينأحدحياةفيالحربيةأخاحيةباالعنايةوهو

بالمرريتشموندالمستشرققاموقدألوما.بإدريسالمشهور

الذي،وغزواتهإدريسمايتاريخمنها:التيكتاباتهبنشر

ابنلكتابإنجليزيةترجمةو.أم329سمةح!انوفىطب!

طئفي:سودانيةذكرياتبعوانضض!ضابفهـتوا

فرتواابنبمؤلفالخاصأ!صفار،أم289لمنةلاجوص

ال!صتاب.هذامنالأ:أ!االحزءشىيقع

عنالأولى،مهمتانرسالتانإدريسالمايشتابو

ألوما،إدريسحكممنالأولىسنةعشرةالاثنتيتاريخ

هذاحروبعنوالثانيةأم(،-583أ571)برنوسلطان

أهممنالرسالتانهاتانوتعتبر.البلالةقبائلضدالسلطان

الإلحملامي.تارببرنوفيالعربيةالمصادر

كقبعندمارسميمنصبفىكانفرتواأنيبدو

المايلحملاتمعاصراكاننفسهفهو،المؤأغاتهذه

القليل،إلاعنهايعرففلاحياتهأمالممجلها.أضىاإدهـيس!

الذين،المؤرخينأحلماءامنكانأنهمؤأغاتهصيبدوأررو

أجلادهم.أغومياالتاريخينتدوأمميةإلىأفصوا

هـ،94551-0)العباسأبو،الفرجابن

راشدبنالفرجبنأحمدالعباسأبوأم(.6901561

حنبلى،فقيه،البغداديالوراقالمدنيالقاضيمحمد،ابن

القرانوقرأسيفابنعنالعلمتلقى.دجيلقضاءتولى

الخازنمنصورأبيمنوسمع،وغيرهالحنبليمكيعلى

وغيرهم.والقزازقريمقوابن

798-هـ،)284-356الأصفهانيأبوالفرج

أحمدبنمحمدبنالحسينبنعليابوالفرجم(.669

الهجريالثالثالقرنفيالأدباءأعلاممن،الأصفهانى

مسقطهجرثمأصفهانفيولد.مويةالأالأسرةاوسليل

اللغةأعلامعنعلمهتلقىوفيهابها.وأقامبغدادإلىرألعمه

والفضملالأنباريبنبكروأبيدريدلنبكركأبيواشواية

ونفطويهالأخفشسليمانبنوعليالجمحىالحبابابن

جعفر،بنوأحمدالطبريجريربنمحمدجعفروأبي

ضععرمن،المعرفيةوحصيلتهمروياتهوتعددت.جحظة

ونحوولغةونمسبمسندةوأحاديثوآثاروأخباروأغان

،والبيطرةالجوارحبعلميتصلوماومعير،ومغازوخرافات

نأاستحقولذلك)الصيدلة(بموالأشربةوالنجوموالطب

للعملوتأهل،الحافظالإخباريالنابهبالعلامةيوصف
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سيفعندالحظوةذلكلهفوفر،أ!ولةاركنلدىكاتئا

الوزيرإلىانقطعثمعباد،بنفالصاحب،الحمدانيالدولة

الدولةمعزوزير(،المهلبيمحمدبن)الحسنالمهلبي

منعددفيهوله،ندمائهخاصةمنأبوالفرجفكانالبويهى،

أمويكانالفرجأباأنعلىالمصادراتفقت.المدائح

نظروجهةمنروايتهفيمتهم.المذهبشيعيالنعسب

تيمية.وابنالجوزيكابنالعلماءبعض

كتابتأليفهإلىالعربيالأدبتاريخفىشهرتهوتعود

لكنه،مؤلفاتهأضخمفهو.كتاب،الأغانىانظر:.الأغانى

الإماءأشعار،القيانأخبار:مثلأخرىكتباألف

مقاتل؟والأدبالففلأهلمنالغرباءأدببموالمماليك

الخمارينوكتاببمالطفيليينوأخبارالطالبيين؟

أخباروالأحراربمالأوغادبينوالمعيارالفرق؟والخمارات

منعدداألفكما.الخصيانمناجيب،البرمكيجحظة

منعدداوجمع،العربأياموكتاببمالنسبكتب

كدواوين،والأغراضالأنواععلىورتبهاالشعراءدواوين

النغم،فيكتابوله،البحتريونواسوأبيتمامأبي

،السماعأدبوكتابالأغانيأعمواتشرحفيورسالة

ومعرفةالإخباريالطابعذاتالمؤلفاتمنوغيرها

والسمر.بالمنادمةوالصلةالأنساب

أبو،الجوزيابنأنظر:.الجوريبنالفرجأبو

.الفرج

-م8981هـ،ا437-131)6خاللى،الفرج

كويتىوباحثوأديبشاعرالفرجخالدأم(.549

ويعد،العربيالخليجودولالهندبينحياتهقضىالمولد،

لمنطقةالحديثالتاريخفيالبارزينالنهضةرجالمن

العربي.الخليج

فينظامياتعليماتلقوامنأوائلضمنالفرجكان

بالمدرسةالتدريسإليهوعهد،الكويتفيالتعليمبدايات

حتىبالقراءةنفسهتثقيفعلىوعملفيها.تخرجالتي

تعمقتأنلبثتماالمعرفةمنكبيرةحصيلةلهاجتمعت

منكثيرشأنأهـ،336عامالهندفيبومبىإلىبسفره

اللغةتعلمحيث،انذاكالتجارةفيالمشتغلينالكويتيين

علىمتعرفاالهنديةاللغاتبعضعلىواطلعالإنجليزية

أسماهامطبعةإقامتهأثناءأسركما.اللغاتتلكآداب

العمومية.المطبعة

رعايةفيبهاوأقامهـ،ا134عامالبحرينالفرجزار

منقبيلتهأفرادوبين،هناكالحاكمةالخليفةآلأسرة

العربيةالمملكةإلىبعدفيمارحلوأالذينالدواسر

مختلفةجوانبفيالفرجأسهمالبحرينوفي.السعودية

الخليفية،الهدايةمدرسةفيأمشاذاعينحيثالنهضةمن

فيأسهمكما.للبحرينالبلديالمجلسفيعضواثم

مساوئعنالعربيةالصحففىبالكتابةالسياسيالدفاع

يصدرهذاموقفهفىوكان.العربيالبلدذلكفيالإنجليز

مأ279مشةعنهعبرالعربيةالجزيرةبوحدةقويوعيعن

قوله:تضمنتبقصيدة

فإنهالخيالنحوبناعرج

خطراتهلذيذةالمجالرحب

واحدشعبغيرالجزيرةفيهل

وحداتهالعدىبيدمزقتقد

تغيرتحينأم،279عامالبحرينالفرجترك

كبتإلىأدىإنجليزيبتحركهناكالسياسيةالأوضاع

مأ289مشةوفي.وسجغهمالبلادزعماءوألمسرالحريات

العربيةالمملكةإلىرحلأنلبثمالكنه،الكويتإلىعاد

وولاهوأكرمهعبدالعزيزالملكبهرحبحيثالسعودية

انعقدتتلكإقامتهوأثناء.القطيفبلديةثمالأحساءبلدية

،السعوديالماليةوزير،سليمانبنعبداللهالشيخوبينبينه

علىيشرفأنمنهفطلبلهالوزيررعايةإلىأدتصداقة

برامجها،علىوالإشرافبتنسيقهافقامالسعوديةالإذاعة

مدينةفيذلكبعداممتقر.ألمحاضراتبعضمنهابثكما

وفاتهوقبل.السعوديةالمطبعةأسماهامطعةوأسر،الدمام

سنةفيلبنانفيوفاتهكانتثم،دمشقإلىانتقلبسنتين

.للعلاجذهبحيث،أم549

ترك،العامةالتأسيسيةالنهضويةإسهاماتهإلىبالإضافة

مشروعهبطبيعةتوحىالتيالمؤلفاتمنعدداالفرج

علاجبعنوانمؤلفذلكفمن.العربيةالجزيرةفيالنهضوي

محاولةوهوهـ(،أ)372العربيةالحروفتبسيطفيالأمية

لتفاديوكذلكطباعتها،وتبسيطالعربيةتعليملتسهيل

ديواننشركما.اللاتينيةاللأحرفدعاةطرحهاالتيالحلول

وهي،القصصأحسنبعنوانكتابإلىبالإضافةشعره

منذعبدالعزيزالملكسيرةترصدجزأينفيشعريةملحمة

لعدد!رجمالذيالخليجرجالأيضاوله.وفاتهحتىولادته

منمجموعة-النبطوديوان،العربيالخليجرجالمن

ومانجدتاريخفيوالعيانوالخبرنجد،فيالعامىالشعر

أجزاء.ثلاثةفيالبلدانمنيجاورها

أجزاءإلىالخطوطتقسيمفيتستخدمأداةاف!جار

إلىالمسطرةمنالأبعادنقلفيتستخدمكما،متساوية

يقيسأنللفرجارويمكن.الرسوماتأحدإلىأو،الخريطة

كما.المسطرةمنأفضلبدقةويحددهانقطتينبينالمسافة

مقياسطريقعننقطينبينالمسافةلمعرفةيستخدمأنه

الخريطة.فىالمستعم!!الرسم
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عندمغاومتصلانكال!برةمدببانساقانوللفرجار

مسمارطريقعن،الساقينبينالمسافةتغييرويمكن.القمة

الختلفةالأنواعأطوالوتتراوحبالفرجار.مثبتقلاووظي

منمقياسلهذاوهوسم،2.إلى8بينماالفرجارمن

القدمة.انظر:)القدمات(.الصغيرةالمسافاتمقاييس

الدوائرلرسمرصاصبقلمالفرجارمننوعويوصل

المستقيمة.والخطوطالزواياوتنصيف

القدمة.:انظر.المقوسالفرجار

سلسلةعبريمرسيلعننتجشقأوضيقوادالفرقي

ثغرةفهي،الثغرةيملأالسيلكانإذأ.والجبالالتلالمن

السككتمر.للرياحفجوةفتصبحالماءغاضإذاأما،مياه

مثال.الفرجمنالعديدعبرالبريةوالطرق،الحديدية

ومرتفعاتتشيلترنتلالبينالوأقعةجورجفرجة،ذلك

التايمزنهريمرالذيإنجلترأجنوبالطباشيريةبيركشاير

جبالفىالواقعةكمبرلاندلفرجةبالنسبةأماعبرها.

تمراشياحأغرجةنموذخفهيالشماليةأمريكافيالأبلاش

اضآكلىباأيضاأصفرجاتشرتعبرها.الحديديةالسكك

فى،كيريمقاطعةفيدنلو،فرجةذأنومثال،الجليدي

.أيرلنداجمهورية

عنصر.،نسيوملفراا:نظرا0جديوملفرا

،المتحدةالود!ياتجنوبيفماأمريكيةولاية!ص!جيئيا

الأمري!ي.التاريخفيالمهمةالأحداثلبعضموقعاكانت

فيأمري!صافيدائمةإنجليزيةمستوطنةأولأقيمتوقد

الكبيرةالمعاركوقعتكما.أم706سنةجيمستاون

فرجينيا.فيالأمريكيةالأهليةوالحربالأمريكيةللثورة

الولاياترؤساءمنثمانيةلأنالرؤساءأمفرجينياسميتر

فيها.ولدواالمتحدة

الحربية،المواقعميادينلوجودالسياحفرجينياتجتذب

وغير،المستعمراتوليوت،المشهورةالقديمةوالكنائس

إلىالكثيرونيذهبكذلك.التاريخيةالأماكنمنذلك

فرجينياولايةوعاصمةفيها.الجميلةالمناظرلمشاهدةفرجينيا

ريتشموند.مدينةهي

مغطىوعرسهلفرجينياشرقيجنوب.السطح

بعضفيضيقةممراتالجاريةالمياهشقتحيثلالغابات

كبيرةحجريفحممناجمبالمنطقةوتوجد.الأماكن

إلىالشمالمنالجبالمنسلاسلعدةوتمتد.القيمة

الحدودمعظمطولعلىالغربإلىالجنوبومن.الشرق

المنطقةتلكمنالغربيالجزءفيتوجدكما.للولايةالغربية

اللأنهار.وديانمنسلسلة

الشرقيةالسلسلةوهىالزرقاء،السلسلةوتشكل

ومنطقةالسلسلةحدودالأبلاش،جبالمنالرئيسية

منرائعمعلمهيالزرقاءالسلسلةأنوالوا!.الوادي

إلىيقعمتدرجضخمسه!!وهناكفرجينيا.ولايةمعالم

الزرقاء.السلسلةمنالشرق

وجنوباشمالأفرجينياشرقفيالساحليالسهليمتد

المد،سهلمايسمىوكثيرا.الأطلسيالمحيططولعلى

.وأنهارهخلجانهعلىتتدفةىالمدمياهالأن

أرباعثلاثةنحوالخدماتبصناعاتيعم!ط.الاقتصاد

والعناية،والتعليم،الخدمات:قطاعاتشىفرحيمياعمال

الفيدراليةالحكومةوتوظف.والتجارة،ا!صميةالصحية

منطقةوهيفرجينيا،شرقىش!الفيالعاملينمنالعديد

سى.ديواشنطنالأمريكيةالقوميةلعاصمةاخلفتقع

وميناءان،ضخمةعسكريةقواعدعدةأيضافرجينياوفي

في،المتحدةالولاياتفىازدحاماالبحريةالموانئأكثرمن

نيوز.ونيوبورتنورفوكمدينتى

المنتجاتهىفرجينيافىتصنعالتياشئيسيةأصسلعا

الكيميائيةالمنتجاتوتتضمنأضبغ(.)اأصسجائرواأس!ص!يائيةا

الأنشطةأما.الصناعيةوالأليافأصيدأجةاأطنتحات

أيضاوهناك.والدواجنالأبقارتربيةفهياشئيسيةالزراعية

الجنوبيالجزءفيالحجريالفحملاستخراجتعدينصناعة

فرجينيا.منالشرقي

فيالإنجليزالمستوطنوناستوطنعندما.تاريخيةنبذة

منالهنديةالقبائلكانتام،706عامجيمستاون

فيتعي!شوالأيروكويانالسيوانألجونكويانمجموعات

قدأمريكيةتشريعيةنيابيةهيئةأولوكانتفرجينيا.منطقة

.أم961عامفرجينيافيشكلت

أجلمنأمريكانضالفيمهمادورافرجيخياقادةأدى

إعلانكتبالذيهوجيفرسونتوماسوكانالاستقلال

فرجينيامنوآخرونماديسونجيمعم!وقاد.الاستقلال

كما.المتحدةالولاياتدمشوروضعإلىأدىالذيالجهد

المتحدةللولاياترئيسأولواشنطنجورجأصبح

للأمريكية.ا

أسودعبدوهوتيرنر،ناتقادم،1831سنةوفي

.شهيرةعبيدثورةساوثامبتونمقاطعةمنومنصر

عنفرجينياانفصلتأم،861سنةإبريل17في

فرجينيا،من،ليإدواردروبرتوكان.المتحدةالولايات

الأهليةالحربخلالالانفصاليةللولاياتالفذالقائدهو

منالعديدعارضوقدأم(.-1861865)الأمريكية

كونت،أم863سنةوفي.الانفصالفرجينيافيالغربيين

الغربية.فرجينياولايةفرجينياغربشمالمنمقاطعة48

بعضقاومت،العشرينالقرنمنالخمسينياتوفي



،بالاندماجالخاصةالفيدراليةالأوامرفرجينيافيالمدارس

كما،السبعينياتفيالتلوثوتصاعدالصناعةنموبعد

خلالتشيسابيكخليجلتنظيفكبيرةجهودبدأت

أيضئا.العشرينالقرنمنالثمانينيات

إدوارد؟روبرت،ليبمجيمستاونأيضئا:انظر

.نورفوك

شرقىفيتقع،صغيرةجبليةولايةالغرلدلآ!!جيئيا

1.081و625نحوسكانهاعدديبلغ.المتحدةالولايات

فرجينياوعاصمة2.كم975.62مساحتهاتبلغ.نسمة

مدنها.أكبروهي،شارسشونمدينةالغربية

تلامصإذ،قليلةالمستويةالغربيةفرجينياأرض.السطح

حدودبقيةوتقع.للولايةالشرقىالوفالبلوريدججبال

.الواديوإقليمالأبلالقجبالحافةعندالشرقمن،الولاية

يبلغإذ،الولايةفيقمةأعلىنوبسبروسقمةوتعد

أليغني.جبالإقليمفيتقعوهيبما،482نحوارتفاعها

فرجينيامنالغربيالجزءالابلالقهضبةوتغطي

وديانمنالوعرالهضبةسطحويتكون.الغربية

.مستديرةوتلالالقمممسطحةمرتفعةوأراض،ضيقة

كالزجاج،كثيرةصناعاتكسادأدىالاقتصاد.

الرغمعلى،الولايةفيالبطالةانتشارإلىالفولاذوالحديد

فرجينيافيالاقتصاديةالأنشطةأهممنمازالأنهمن

الغربية.

فرجينيافىالسكانأرباعثلاثةمنمايقربيعمل

المصرفية،الأعمالرأسهاعلىالتيالخدماتفيالغربية

والحكومة.،والتجارة

مبنىويعد)أعلى(مورجانتاونفيتفعالغربيةفرجيياجامعة

الكلية.فيالمبانيأقدممنهولوودليرن
782كسماأ،لفرغا

فرجينيافيالأمريكيونالهنودعاش.تاريخيةنبذة

أصبحوقد،المنطقةفيالأوروبيونيستقرأنقبل،الغربية

القرنأوائلفىالإنجليزيةفرجينيامستعمرةمنجزءاالإقليم

منالألمانالمستوطنونوأسصر.الميلاديعشرالسابع

)شيفردزتاونالجديدةميكلينبورجفيمستعمرةبنسلفانيا

فيهاالحجريالفحماكتشافتم.ام727عامفيحاليا(

الغربيةفرجينياأقاليمرفضمت.أم742عامفيرأسينقرب

الأهليةالحربفي،الجنوبإلىتنضمأنام861عامفي

الخامسةالولايةالغربيةفرجينياوأصبحت.الامريكية

.ام863عاميونيو02فيالمتحدةالولاياتفيوالثلاثين

الحجريوالفحمالأخشابصناعةمنكلوتطورت

القرنثمانينياتفيالغربيةفرجينيافىالطيعيوالغاز

أسعارانخفاضعننجمولكن.الميلاديعشرالتاسع

الميلاديالعشرينالقرنثمانينياتفيالحجريالفحم

للولاية.اقتصاديةمشاكل

فرحالأردبيدي،انظر:الأردبيلى.محمدبن!رح

محمد.بن

الدين.شص!القرطبى،انظر:.القرطبيدرحابن

-ا931هـ،)971-997اليعمريفرحونابن

بنالقاسمأبيبنمحمدبنعليبنإبراهيمأم(.693

المالكيةفقهاءمنفقيه.المدينةأهلمن،فرحونبنمحمد

المدينة،قضاءتولىفيها.وماتوعاشبهاولد.المعدودين

والقضاء.والفرائضوأصولهبالفقهعالماوكان

فيالحكامتبصرة:كتبهمن.التصنيفبحسنعرف

فيالمذهبالديباجبمالحكاممناهجبمالأقضيةأصول

جامعشرحفيالمهماتتسهيل،المذهبأعيان

.الأمهات

علىيطلقاسمالفرخأسماك.أسماك،الفرخ

يبابمددها،العذبةالمياهأسماكمنمتباينةكبيرةمجموعة

الباردةالمناطقفيالأسماكهذهوتعيم!تقريبا.نوعا651

شبهأجسامالهاأنصفاتهاومن.الشماليالكرةنصفمن

صغيرةقشورالهاأنكما،مستويةأوومعستديرة،طويلة

الأسماكفصيلةتحتالأسماكهذهوتندرج.وصلبة

الع!ت"اسمعليهايطلقوالتي،العظمكثيرةالحسيهة

معظمإليهاتنتميالتيالفصيلةوهي.العظامكاملةأي

تتراوحأطوالإلىالأسماكهذهوتنمو.الشائعةالأسماك

سم.46وأهبين

هماتمامابمصفاتهمافيالفرخأسماكمننوعانيتطابق

الاسيوية-الاوروبية-الأوراسيةالمناطقفرخأسماك
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الشمالية،أمريكافيتعيعشالتيالصفراح!الفرخوأسماك

شائ!ضان،ظهريتانزعنفتانوأ!ا،مكتنزةألممماكوهي

زيتوفطأخضرالأسماكاهذهولون.تتصلانلا،ناتئتان

تضهرعريصةلم!وداءرأسيةخطوطذووبرونزي،غامق

صذأصكومنهاالسن!لىالجزءا!نأماوجوانبها.ظهرهاعلى

برتقالية.نفت!صأصسفلياوالزعانفالشرجفتحة

،البحيراتفيأصفراءواالأوراسيالفرخاسماكتعيش

عادةوتحتفي.المياهفيهاتضوبلاالتي،البطيئةالأنهاروا

أ،شجار1وجذورالخشبيةال!ضلأو،المائيالنباتيأخطاءابين

بالقشرياتالأسماكاهدهصغاروتتغذى.المياهفيالمغمورة

الأسماكبافتتغذىت!صرعندماأما،الصغيرةالمائيةأ!واموا

ب!تطويلةخيوطفيبيضهاالأسماكهذهوتضع.الأخرى

اشبيع.فص!اخرأوفيالمائيالقصبأعشاب

أصيداأئهوادمهمامصدراالأسماكهذهوتعد

أخحاريةاأضاحيةامبنأيضاهمهماغذائياومصدرا،بالصنارة

!ضيرإلىالأوراسيةاأنحرحاأسماكجلبتوقدأوروبا.في

ونيوزيلنداأمشراليامن!لشيلالأنهارتعجالتيالمناطة!من

إفريقيا.وجنوب

الفربخ،اسمعليهايطلقاشتىالأخرىالأنواعبينومن

الراسذيالفرخأسماكهماهنا،بالذكرجديراننوعان

المناطقفيولعيح!،الكراكييسمىالذيالطويلالمستدق

النيليالفرحواسماكأوروبا،شعرقيجنوبفيالواقعة

اللإفريقي.

العظمي.الهيكل؟الأسماكأيضا:انظر

ال!خملغيرالعدجومأوأ!مفدعاهوالضفدع!رح

الأولالطورتعدالتياليرقةهوالضفدعوفرخالنمو.

يخرجوعندماالماء.فيالضفدعأفراخولعيعق.للحيوان

نموهومع،الصغيرةالسمكةيشبهبيضتهمنالضفدعفرخ

تدريجيا.المكتملأطحيوانالجسمانيةالخصاثصيكتمسب

مكتملضفدعإلىيرقهمنالشحولعمليةوتسمى

يكتسصاضدريحولا.الصعبسةأحسم!صةايشبهالولادةحديثالفرخ

وقدالح!و.المكتملالعلحومأواطصمدالحسمايكةاصسماتاالحيوان

عام!ت.شترةإلىتمتدأوأيام01نحوالفترةهذهتستمر

ولداحل.لتمثال!وهوالحيلات!تيتهالشائعالأوروبيالضفدعلمر

المسطح.والدل!ا!سسدلر3!الرأ!مملا:شدلعدباحدض:هـسسهت

إلىأيام01منالضفدعفرخمرحلةتستمروقد.التحول

.العلجومأوالضفدعنوععلىاعتمادا،مشت!تم!أكثر

توجدحيثماالضحلةالمياهفيالضفدعأفراحتعيعر

البركفيأفراخمعظموتعيعق.العلاجيمأوالضفادع

تشكيلةحبرأوتوجدالتيار.البطجئةالأنهارواوالبحيرات

بيضكتلةمنالأفراخوتخرج.الا!شوائيةالمناطقفيمنها

الماء.فيالأنثىتضعهاجيلاتيسية

مسطحطويلوذن!كبيرمدوررأسأضن!دعااغرح"

أفراخوتتنفسالماء.فيجسمهلدفعالحيوانيستحدمه

أضبات.أمعظمهاوتقتاتحياشيما،طريهتص!أضنصدا

فيالأسودبينيتراوحقاتملونذاتالأفراخومعظم

.الضفادعبعضفيالزيتونيوالأخضر،العلاجيمعامة

منأقلالأنواعمعظمفيالضفدأفراخطولويبلغ

طولهايبلغالأمريكيللضفدعالكبيرةالأفراخوا.سم5.2

الصفاتالمتناقضةالضفادعأفراخوتنمو.سرأ.منأكثر

سم.25علىتزيدأطوالإلىأمريكاشمالفى

ولكن،أرجلبلايكونالبيضةمنالفرخخروجوعند

النمو.منالأولىالمراحلخلالالخلفيةالأرجللهتنمو

القناةوتتغير.ذنبهويصغرالفرخرأسيتس!وبالتدريج

الحشراتأكلمنالنامىالحيوانأخمكنأ!ضميةا

تظهرللنموالنهائيةالمراحلوخلال.الأخرىوالحيوانات

مماالرئةنمومعالخياشيموتختفي.الأماميةاالفرخأرجل

ويمتصلمم!إلماء.عندالهواءاستنشاقإلىالفرخيدفع

ليصبحالماءمنخروجهبعدالذيلمنالمتبقيالجزءالحيوان

اليابسة.فييعيم!النمومكتملضفدعا

.العلجوم،الففدع:أيضاان!
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.أسماك،الفرخان!:.سمك،الكراكي!رخ

قسمتاتفاقيةفردانمعاهدة.معاهدةلمحردان،

عنببسالةشارلمانأحفاددافع.شارلمانإمبراطوريةبموجبها

ووقعوام084عامفيوالدهمموتبعدالإمبراطورية

نصيبمنكان.م843عامفىالاتفاقيةهذهأخيرا

الآنتعرفالتيالأراضيمعظم،بالشجاعالملقبتشارلز،

معظمالالمانيالثانىلويسأخذكمافرنسا.باسم

بعدفيماأصبحتالتيالرايننهرشرقالواقعةالأراضى

دشارلمانالثالقالابنوهولوثر،اتخذوقد.الحديثةأ!لانيا

أوروباوسطفيالأرضمنرقعةوحكمالإمبراطور،لقب

إيطاليا.أواسمطحتىالشمالبحرمنتمتد

التيالأراضي-الاتفاقيةهذهبموجب-قعسمتكما

بينالواقعالقسموأصبحوألمانيا،فرنسابعدفيماأصبحت

.عامألفدامتطاحنةلمعاركأرضاالقطرينهذين

وأصئلوثر.مملكةعنوجيزةفترةبعدإيطالياوانفصلت

باسميعرف،الأخيرةالسنواتفيلوثرمملكةمنجزء

التقمسيمهذاوضعوقدباللورين.بعدوفيمالوثرينجيا

السياسيةللوحدةنهايةفردانفيإليهالتوصلتمالذي

النصرانية.أوروباغربلأقطار

أثناح!المعاركأشهرفردانمعركة.معر!لمحردان،

مدنأقدمإحدىفردانكانت.الأولىاالعالميةالحرب

الهونيأتيلاغزأهاأنمنذللمعاركأرضاوكانتفرنسا،

الشماليالجانبفىميوزنهرعلىفردانتقع.م045عام

وقد،الألمانيةالحدودمنكم08نحوبعدعلىفرنسامن

غزومقاومةفيمهمادورا،عدةولمرات،المدينةهذهأدت

الأعداء.

الأولىالعالميةالحربأثناءشهرةالمعاركأكثروقعت

الألمانيةالقواتشنتعندماأم،169فبراير21فى

بأنيعتقدونالألمانكانوقدعليها.خاطفاهجوما

فرنسى،آخرمقتلحتىمدينتهمعنسيذودونالفرنسيين

تكونبأنأنفسهميمنونكانواالوقتنفسفيولكنهم

الانسحابإلىيضطرواحتىجداكبيرةالفرنسيينخسائر

،القتاليواصلواأنالفرنسيونواستطاع.الحربمن

المدينةعنفائقةببسالةوذادوا،بيتانهنريبقيادةوصمدوا

ونادىشهرا،أابعدالانسحابإلىالألماناضطرمما

فيليب.هنري،بيتانانظر:قوميا.بطلاببيتانالفرنسيون

احتلتام049عام،الثانيةالعالميةالحربأثناءوفي

وتمكنتفردانمدينةسهولةوبكل،الألمانيةالقوأت

أخرىمرةالمدينةاحتلالمنالأمريكيةالمتحدةالولايات

.ام449عامفي

يحيشطائرصغير،الفردوسطائرطاش.،ا!دوس

يصلحتىينمو،الجسمممتلئنيوزيلندا،أنحاءكلفى

باللونالفردوسلطائرالعلويالجزءويتميز.سم8إلىطوله

فاغالسفلىالجزءيكونبينما،الخضرةإلىالضاربالبني

التقاطفييستخدمه،ونحيلحادمنقارذووهو.أطونا

طائرويطوفالأشجار.شقوقمنوالحشراتالعناكب

الضخمةالأشجارفروععلىالطعامعنبحثاالفردوس

الجنوبية.الزانأشجاروخاصةوجذوعها

حيث،المعيشةفيطريفةبعاداتالفردوسطائريتميز

أنهكما،العشبناءفىالعبءأكبرالذكرالطائرعلىيقع

أثنائه.وفيالبيضاحتضانقبلأنثاهيطعم

يقومكما.بيضاتخمسالفردوسطائروتضئأنثى

الأحيانبعضوفي.أفراخهتربيةفيءالعببأكبرالذكر

بمساعدةالموسمذلكفيتتزاوجلمالتيالطوربعضتقوم

.صغارهرعايةفيالذكر

أم(.9020-04هـ،32114-)9الفردوسي

ينعسبالأكبر،الفرسشماعر،الفردوسيمنصورالقاسمأبو

الكبيرةملحمتهوتحكي..الفردوسجنةأي،الفردوسإلى

عصرهامنفارسبلادتاريخ(الملوككتاب)أيالشاهنامة

الفتحتاريخوحتى.مق0036نحوقبل-السحيق

منتتألفقصيدةوهى.م641هـ،21عامفيأد!سلامي

ذة،الإليطأضعافسبعةطولهاويبلغ،بيت000.06

هذهمنشذراتاليومإلىالإيرانىالشعبيالفنويتضمن

الملحمة.

؟هـ،أ74-؟)مهشا،وسيلفردا

الفردوسي.الأزديعبداللهأبوحسانبنهشامم(.476

البصريالحسنعنروى.البصرةأهلمن،حافظمحدث

والثوريشعبةعنهوحدثوغيرهما.سيرينوابن

قال.وغيرهمزيد،بنوحمادسلمةبنحماد،والحمادأن

بهواحتج،توثيقهوأستقرالقنطرةقفزقد"هشام:الذهبي

روى"،ماسعةفيمغمورةأوهامولهالصحاحأصحاب

أوهامه.قلةإلىبذلكيشير

حكمام(576-061)8الثالثفرديناند

حينإلىأم637عاممنالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

الألمانيةالولاياتعلىسلطهتعزيزعلىعملوقد.وفاته

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةوتقويةللإمبراطوريةالتابعة

وقعالذيالكاثوليكيالوفدوترأس.الولاياتهذهفى

-أ)618عاماالثلاثينحربأنهتالتيالسلاممعاهدة

أم(.648



لثانيافرديناند092

عائلةوهي،هابسبيرجعائلةإلىينتميفرديناندكان

وقد.الإمبراطوريةعلىطويلةلمدةسيطرتكاثوليكية

أسثلاثيتاحر!فىأبيهسياسةالثالثفرديناندواصل

سلطهمنيزيدأنإلىالحربهذهخلالوسعىعاما.

فىالكاثولي!صاطذهبويعززالألمانيةالولاياتعلى

أوروبا.أنحاءفيهابسبيرجعائلةسلطةمنويحدألمانيا

عدةأعقابوفي،أجةالمامصادرهالمشنزفتالحربولكن

عاماصياوستفافىاصسلامامعاهدةوقععسكريةهزائم

سلطةوأضعفتالحربالمعاهدةهذهوأنهت.أم648

علىسلطتهقوتوأممنهاالإمبراطوريةفيفرديناند

.هابسبيرجعائلةأراضي

ح!مام(.637)1578الثانيفرديناند

توفى.أنإلىأم916سنةمنالرومانيةال!مبراطورية

المذهبإحياءعلىثوليكيال!طالرومانيفرديناندعمل

أخابعةاالبر:تستانتيةالألمانيةالولاياتفى،الكاثوليكى

للإمبراطورية.

هوأستيريا،دوق،تشارإقالأرشيدرابنهوفرديناند

إلىفرديناندينتمىبالنمسا.الانيعرفيمثيماإقليم

وقدطويلا.زمناالإمبراطوريةحكمتالتيهابسبيرجعائلة

عافاالثلاثينحربخلالإمبراطورافرديناندأصبح

بينصراعشكلعلىبدأتالتىأم(648أ-)618

هزيمةمنفرديناندتمكنوقد.والكاثوليكالبروتستانت

قوةمنوللحد.المتمردينالبروتستانتالنبلاءمنعدد

مساعدةإلىالأوروبيةالدولبعضقادةعمدفرديناند،

النبلاءإلىفرديناندقوةمنالخوفامتد.المتمردين

الإمبراطورية.داخلأنفسهماالكاثوليك

النبلاءمنكلافرديناندارغمأم،635عاموفي

فىالسلاممعاهدةتوقبععلىوالبروتستانتالكاثوليك

نألبثتماسلطتهانإلا.عليهمسيطرتهفيزاد،ممابراغ

.للحربالسريغالاتساعبسببتلاشت

عاما.الثلاثينحربأيضا:انظر

مدكأم(.516أهـ-)452الخامسفرديناند

عامفيالأولىإيزابللاعمهابنةتزوج.واراغون،قشتالة

وآراغونقشتالةاتحادإلىالزوأجهذاأدىوقد.أم946

عامفي.الأولىإيزابللاانظر:أسبانيا.نيمملكتينأكبر

العربيةغرناطةمملكةعلىالحر!الحاكمانأعلنام481

فدارت.الأندلسفيمسل!ةدوأ!ةآخروهى،الإسلامية

عاموفي،الإسلاميةوالجيولقالصليبيينينالحرب

عنغرناطةحربأسفرتوقد.غرناطةسقطتأم294

مسلميفرديناندأمرحيث،الدينيالاضطهادمنفترة

لعقوباتتعرضواوإلا،دينهمعنبالتحولالأندأص

أقامهاالتيالتفتيم!محاكمأعمالكانتثم.صارمة

معحربهخلالأم487عامفيبدأتالتىفرديناند

عملياتفىالبالغالعنفوسائلواستخدمت،المسلإت

مخالفىمعثم،الأولىبالدرجةالمسلمينمعأضحقية!ا

الآخرين.أوامره

بسببليسلأسسبانياأهميةذاام294عامحصان

اكتشافاتبسببوإنمافقط،غرناطةمملكةسقوط

بلدأولأسبانياجعلتالتيلأمريكا،كولمبوسكريستوفر

الجديد.العالمأرضفوقأقدامهيثبتأوروبي

مملكتهإلىفرديناندضم،ام405فيإيزابللاوفاةبعد

فرديناندبها:عرفالتىألقابهومننافار.وإقليمنابولي

ملكالثالثفرديناندولقب،وصقليةآراغونملكالثانى

بموآراغونقشتالةانظر:.آراغونفىسوسفىوأ!د.نابوفي

أسبانيا.كريستوفربم،كولمبوس

هامم(.732-636أهـ،41-1)5الفرزدق

مندارممن،عقالبنناجيةبنصعصعةلنكالبابن

قبيلةمنعربيشاعر.الضبيةقرظةبنتلينةوأمه،تميمبى

فيالشعرزعامةوالأخطلجريرولزميليهلهانقادتتميم

،مآثرهلاتدفعوسؤددشرفبيتفينشأ.الأمويالعصر

بابائهيعتدكانإذ،نفسيتهفيشديدأثرلذلكوكان

وقبيلتهدارمبنيبعشيرتهيفخروكذلكشديدا،اعتدادا

الغليظةالخبزةوهو،الفرزدقلقبعليهغلبوقد.تميم

الفتوت.النساءمنهاتتخذالتي

فىعاشوأالذينأولئكحتىبآلائهال!عتزازشديد!سان

قوينشأتهمنذكانوقد،قومهبأياموكذاالجاهليالعصر

ومنقومهمنحولهمنيهجو،للخصوماتمحباالبيان

بينهالمعركةأرضإلىللخصومةحبهقادهحتىغيره!ل،

انظر:.النقائضمعركةبينهمافاشتعلتجرير.ندهوبين

فيهاهوادةلاحرباوأشعلهافيهاالفرزدقفصال.النقائض

سلاحهعشيرتهومكانةنسبهمنواتخذ،خصمهعلى

وقد.الطرقمضايقإلىفيدفعهجريروجهفييشوهالذي

وهجاهجاهمالشعراء،منكثيرمعذلكأجلمناشتبك

غيرالولاةمعلثمبابهأولفيعلاقتهكانتكما،قبائلهم

.المنورةالمدينةإلىالعراقتركإلىاضطرهمما،محمودة

حبسوقد،أيامهآخرحتىمحمودةغيرعلاقاتهوامشمرت

عبدالملك.بنهشامعهدفى

الحسنمجالسوحضرالعصربثقافةاغرزدتاثقف

عدوقد.الوعاظبلغةالتأثرشديدشمعرهفكان،البصري

لذهبشعرهلولاقيل:حتىاللغةمصادرأحدالفرزدق

اللغة.ثلث



192الويلزيالقزمالفرس

بمالحكميةالأقضيةفيالبدريةالفواكط:كخبهمن،النحاةأسشةوعلىاللغةكتبفيأشمعارهودارت

كماالنسفية؟للعقائدالتفتازانيشرحعلىحماشيةوكتبحدشهلكثرةالتارينيكتبمصادرمنمصدرشعرهأنكما

القفاء.أدبفيكتابالهأنولا.وانسابهمومثالبهممناقبهموعنالعربأيامعن

الحصان(بمالحصان)حيا"الحصان؟البغلانظر:.الفرسالخوأرجأحداثيسجلإنهبل،ذدكعدىشعرهيقتصر

الحمار.ولعده(بمالاسلامقسلالعرى)الحصادالعرليليجريرالقديمخصمهرتا.عصرفيخرالممانواحداث

ء...جرير.ان!:.المراثياجملمن!صيدتين

القديمة.فارس)السلالة(بمإيرانانظر:.الفرس.ال!سلامشعراءمناللأودىالطبقةفيسلامابنوضعه

صارتالتىأبياتهمنبكثيرالعربىالشعرديوانحفلوقد

بسببالاسمهذاعليهاأطلقصغيرةسمكةاليحرلمحرسيفض:قولهذلكمنوالا!ششهاد،للمثلمضربا

52حواليويعيشجدا.صغيرفرسرأسيشبهالذيرأسهاخدهمعرالجبارإذاو!

افياعوهناك،أ!ةاريةالىا!ارفيا!ص!سمننوعاالأخطدعتستقيمحتىضربناه

فرسأسماكومعظم.الحرارةالمعتدلةالمياهفيتعيشأخرى:قيلىأو

03إلىالطولهذايصلوقدطولا.سمأ5عنتقلالجرخلفنايسيرونماسرناالاسترى

.الهادئالمحيطمنطقةفيتوجدالبحرفرسمنلأنواع3وقفواالناسإلىأومأنانحنوان

إليهاتنتميالىالفصيلةنفسإلىالبحرأفرأسوتنتميالنوار:زو!طلقحينندمهيصورقولهأو

الأنبوبية.السمكةانظر:.الأنبوبيةالسمكةلماالكسعىندامةندمت

ولفرس.عظميةألواحمنالبحرفرسجسملكوننوارمطلقةمنيغدت

إلىالصنرةالحيواناتبشفطويتغذىطويلخرطومالبحرمنهافخرجتجنتيوكانت

اللإمساكوبمقدورهومرنفطويلالذيلأما.الأسطوافيفمهالضرارأخرجهحينكآدم

وأالمتجذزةبالنباتاتللتشبثويستخدمهبالأشياء،النقائضدنيافىواسعةشهرةاللاميةنقيضتهنالتوقد

أحياناالبحرفرسصغارتكون.الطافيةالبحريةالنباتات:يقولكأ

بولمماطةببعضبعضهاتماسكطريقعنمجموعاتلنابنىالسماءسمكالذيإن

بالهواءتحتفظكبيرةهوائيةمثانةالبحرولفرسذيولها،وأطولأعزدعائمهبيتا

البحرفرسويسبح.معينعمقعندالبقاءمنوتمكنهومابنىالمليكلابناهبيت

ورعانمهالخلفيةالظهريةزعنفتهمستخدماأ!بوعيالاينقلفإنهالسماءحكم

الزعانفوتبدو.المدريةأهدنافيدباسناالمدوكحدل

يبفيالىاقعةادصريةنتسررلالوغىلدىوالسابغات

منزوجوكأنهاارأسرزانةالجبالتزنأحلامنا

طريقةالبحرولفرس.الاذاننجهلماإذاجناوتخالنا

"!!حيثالتكاثر،فىعاديةغير-بناءناأردتإن-بكفكفادفع

فيهتضعجيباالذكريمتال!كيتخلخلهلالهضباتذاثهلان

البينمنع!دأالأنثىال!ثعر.،الأدب،العربىأيضا:انظر

عشراتبضعبينضاوخام!-488ا942هـ،98)833-4الفرسابن

حيةاصحغاطلقآلذكرالمعروفخليلبنمحمدبنمحمدبنمحمديسرأبو

البحرفرسر.ومحدثحافظ،الفرسبابن

با.صنرءالفقهيتعلمرأحثم،سنينت!عابنوهوالقرانحفظ

الشتلاندالقزمية(،)الخيولالحصانا!فى:.اوومالفرسبمكةوروبحجوغيرهما.ادهماموابن،الديريابنعدى

ا!قزمي.الذكاءبقوةمعروفاكان.مكةطلابوأقرأمرةمنأكثر

نزاعالبقاعيالدينبرهانوبينبينهحدث،العلموجمع

)الخيولالحصانانظر:.ا!للزيالقزمالفرسشهادةوهذهالوجود.بوحدةبالقولالبقاعيفاتهمه

القزمية(..نزاعبعدجاءتلكونهامردودة



المجنحالفرس292

اليونانيةالأساطيرفيعرففرسالمجئحالفرس

دريةمنوهو.مخلدا-زعمهمفي-وكان،القديمة

بالأفاي،المجدولبشعرها،المسخالمرأةميدوسا

برممبيوسالبطلقامعندماوالبحار.الخيولإلهوبوسيدون

فجأةالمجنحالفرسانتصبرأسها،واجتثميدوسابذبح

وأميدوسارأسمنتخلقإنه:ويقال.التكوينمكتملوهو

منالمراقةدمائهامنتخلهتإنه:يقالكمارقبتها،من

الرقبة.

نأبيلرفونيدعىبط!أرادلماأنهالأسطورةوتروي

فىيامبأنأ!همالحيناأحدنصحه،المجنحالفرسيروض

هىرأثيابالإلاهةحلم،ذأ!كفعلولماأثينا.الإلاهةمذبح

بوسيد:ن.للإلهقربائايقدمبأنوتأمرهذهبيا،لجاماتعل!

وذل.المذبحعلىذهبيالحافاوجدنومهمنصحاولما

انتظارهفيالمجنحالفرسوحدبرهةوبعد.للإلهتقرباعجلا

ليلجمه.الينابيعأحدقرب

ظهرعلىوهوالمغامراتمنالعديدبيلرفونوخاض

الشهيرإنجازهماكانالمغامراتهذهوأشهر.المجنحالفرس

الكمير.انظر:الكمير.الأسطوريالنارغولدمراعندما

موطنالأوليمبسحب!أإالصمعودبيلرفونحاولولما

بر،زيوسغض!أثار،المجنحالفرسظهرعلىالآلهة

مخلوقيجرؤأناستنكفالذي-بزعمهم-الأرباب

ذبابةفسلطاصسماء.اإلىالوصولمحاولةعلىبشري

فأسقطالألممنحمحالذي،المجنحالفرسلتلدغالخيل

الفرسووصلالابد.إلىمحطماالأرضعلىبيلرفون

البروقليحملهناكوبقىالأوليمبس،جبلإلىالمجنح

.ريوسيرسلهاالتيوالصواعق

والخرتيت،الفيلبعدحيوانأكبرثالثالئهر!رس

كجم.005.2منأكثرإلىأحياناورنهويص!!

والجنوبيةالوسطىإفريقيافيالنهرأفراستعيشر

وقتها.معظمتقضيحيثالماءمنقريبةزتبقىأخربية،وا

للخنزيرأقربأنهإلاالنهرفرساسمهأنمناشغموعلى

فرس-اهما:النهرأفراسمننوعانويوجد.للفرسمنه

منكثيراأصغروهو،القزمالنهروفرس2-.الشائعالنهر

وأندر.الشاب!النهرفرس

كبير،ببرميلشبيهجسمه.الشائعالنهرفرسجسم

بينوزنهويتراوح.ضخمورأس،قصيرةمسيقادوله

،ام5،ارتفاعهيبلغبينماأكجم،،04و.001.1

55طولهيبلغالذيالذيلبدونموه4ب!تطوأ!هفيتراوع

مكففة.أصابعأربعةأقدامهمنقدمشب!سا!سشيمترا.

ورغم.الأرضحيواناتأكبرمنويعتبر،كحم2لأ063ويرلى.ضخمورأس،ق!حيرةوسيقان،الشكلبرميليمت!تحسمالشائعالنهرلفرس

الإنساد.بسرعةويشطئالحريممتارسباحالشايعالمهرفرسفإد،الرشيقغيرمظهره

لأ
!--7-



392النهرفرس

النهرلفرسالعظميالهيكل

رؤيتهايمكنبالعاجالشبيهةالنصفرسأنياب

أنيابهاالمهرأفراسوتستعمل.فمهيفتحعندما

.القتالفى

ويساعده.رأسهمنالعاديالنهرفرسعيونتجحظ

والرؤيةالسمععلىوالمنخرينوالأذنينالعينينوضع

الماء.داخلمغمورارأسهمعظميكونعندما،والتنفس

وأالعومأثناءوأذنيهمنخريهغلقالنهرويستطئفرس

بصرهاولكنجيدةشمحالممةالنهرولأفراس.الغوص

سميكجلدالعاديةالنهرولأفراس.فقطالجودةمتوسط

جداالخشنالشعرمنقليلسوىلهاوليس.رماديبني

الجلدفيالخاصةالغددبعضوتفرز.والذيلالرأسعلى

منالجلديحميأحمرأوقرنفلىلونذاصافيازيتياسائلا

اعتقادإلىالسائلذلكلوناحمرارأدىوقد.الجفاف

مدمما.عرقايفرزالنوفرسبأنخاطئ

وأنياب،ومقوسةطويلةأماميةأسنانالشائعالنهرولفرس

الأمامية.الأسنانمنأطولجانبيةوأسنان،العاجتشبه

ولكنها.الحيوانهذاحياةطوالالأسنانكلوتنمو

والسفليالعلويالفكينأسنانإنإذجدا،تطولمانادرأ

أنيابتنمووقد.الأخرىمنهاكلوتبليبعضهاتطحن

نصفنحوأنإلاطولآ،سم06منلأكثرالنهرفرس

اللثة.فوقمنتبرزالسن

سباحةالشائعةالنهرأفراس.الشائعالنهرفرسحياة

منقريباوالجداولوالأنهارالبحيراتفيوتعيشماهرة

يعيت!النهر؟فرسيعيت!أين

الوسو)فريقيافيالنهرفرس

والبحيراتالألهار.فيوالجنوبية

فرلرريعيمق.المستنقعيةوالبرك

ومسيراليون.ليبيريافىالقرمالنهر

نيجيريا.وجنوب

النهرفرس!

الفزمالنهرفرس+

الماءقاعامتدادعلىأحياناوتمشي،المعشوشبةالأراضي

دقائق.ستإلىتصللمدةالماءتحتالبقاءيمكنهاحيث

إلىتصلبسرعةالأرضعلىالعدوأيضايمكنهاكما

ساعة./كم03حوالي

بينماقطعكل،قطعانفىالعاديةالنهرأفراستعيش

تأكلالماء،فيمسترخيةالنهاروتقضىحيوائا.5-03

الشواطئعلىللشمسجسمهاوتعرض،المائيةالنباتات

ويلتهم،ليتغذىليلااليابسةإلىالقيمويذهب.الرملية

أحياناويتجول.والخضراوات،والاوراق،والعشبالفاكهة

ويأكل.لمميرهأثناءويرعىالنهرشاطئقربعدةلأميال

الخضراءالمادةمنكجم06حواليالواحدالنهرفرس

يوميا.

أشهرسبعةحواليجنينهاالنهرفرسأنثىتحمل

صغيراإلآالأحوالجميعاليتلدولا.ولادتهقبلونصف

فرسوليدويزنتواما.تلدأحيانالكنها،مرةكلواحدا

،مولدهعندكجم45حواليعجلا،يسمىالذيالنهر

عادةويتغذى.ولادتهبعدتقريبامباشرةالعومويستطيع

6-4سنفيالعشبأكلفيويبدأالماء،تحتأمهبلبن

أمهظهرالصغيرالنهرفرسيعتليماوكثيراشهور.

اليابسة،علىأماالماء.علىطفوهاأثناءنفسهويشمس

تجولماوإذامنها.قريباعجلهاإبقاءعلىالأمفتحرص

له.عقابانطحتهبعيدا،

6أو5وعمرهاالأولوليدهاالنهرفرسأنثىتلد

بيئتهافيعاما03حواليالنهرأفراسوتعيش.سنوات

.الحيوانحديقةفىعاما05والطبيعية

09يتراوحباتساعيفتحهضخمفمالشائعالنهرلفرس

أنيابهلإظهاركثيرأالحيوانهذايفعلهماوذلك.سما2و.

أفراسمنفرسانيتعاركوحينماالأعداء.لإرهابالقوية

منالكثيروتستمر.بالأنيابالاخرمنهماكليمزقالنهر

الحمحمةالكتفمفصلالطصدقراتالحوضممصل

11بم"31ءكا-س!3.--ءصىإ!ديل
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لاوعالبأ.ساقهي!صسرأوالاخرأحدهمايقتلحتىالمعارك

أضهرافرسمهاجمةعلىالحيواناتمنآخرنوعيجرؤ

أحياناتهاجموالأسودوالضباعالتماسيحلكن،البالغ

علىوهوبالخطرالنهرفرسأحسوإذا.الحيوانهذاصغار

الماء.إلىأسرع،اليابسة

مقارنةلجسمهأضسبةباأصغررأسله.القزمالنهرفرس

27!جمو.018ب!توزنهويتراوح.الشائعالنهربفرس

هـ1،دب!تطوأ،يزاو!بينمالحسما،ء7إلىارتفاعهويصل

سم.أ8و51ب!تطوأ!هيترا:حالذممبالذيلبدونأم،8،

أحضيفةااخاباتاصىيعيعقرمسود،جلدالحيوانولهذا

شرسمرأقل"قتاالماءشىويقضىالجداولمنبالقرب

العي!شمنبدلأأزواجفىأربمفردهيعيع!وهوالشائعالنهر

القزمة،النهرأفراسقتليمنعالقانونأنورغم.قطعانفى

غذاء.لاستعمالهاكثيراعليهاالناريطلقونالإفريقبنفإن

.الانقراضخطريواجهالحيوانهذافإنلذلكونتيجة

النهرأفرالرأعدادالناسقل!.والإنسانالنهرأفراس

الصيادونقتلفقدحثيرا،فيهاتعيشالتيالمنطقةوحجم

شاسعةصمساحاتالمزارعونحوأ!بينماكبيرةأعدادا

أراضرإلىأ!امواطنأخهراأفرالماتخذتهاالتيالأراضى

فيالحيوأناتهذهحانتمافتردوفى.المحاصيللإنتاج

قدماءرسوماتوتو!ت.!طهاإفريقياامتدادعلىالأنهار

النيل.نهرفييصيدونهاوهمالفراعنةالمصريين

أفراسمنكثيرعلىالنارالإفريقيونالمزارعونويطلة!

كمابأقدامها.وطئهاأومحاصيلهمأكلمنلمنعهاالنهر

عملفيجلودهاويستعملونلحومهاأجلمنيقتلونها

يستخدمكانقيماعاجاالشهرأفراسأنيابوتوفرالحساء.

ناصعة.تبقىالتيالاصطهناعيةالأسنانلعملالماضيفي

منالنهرأفراسلتربيةالأغذيةخبراءبعضويطالب

منللأكلأ!مالحااللحموزنيصلحيثلحومها،أجل

حوالىويزرالت!ائع.الحهردرسم!كتيراأصعرالقزمالنهرفرس

مسود.ريتيوحلدمدوررأسوله!حم018-027

وهذهتقريبا.للجسمالكلىالوزنثلثيإلىالنهرفرس

.الأخرىالوحشيةالحيواناتمعظممنكثيراأعلىأضسبةا

جدا.عاليابروتيناالنهرفرسلح!افيأنكما

ففضلاتها،معينةمناطقفيبيئتهاالنهرأفراسأفادت

فيالمائيةوالنباتاتالاسماكمنلكثيرالغذاءتوفرالصلبة

النهر.أفراستعيشحيثوالجداولالبحيرات

.الحيوان:أيضاانظر

ألمانيةوولمنظمةا-ااوو!ليونالفرسان

،الميلاديعشرالثانىالقرنخلاللاأوررفىنهضت

الحروبزمنخدماتهالتقديمالصليبيةالمسظمةهذهأنشئت

الصليبيةالمنظمةهذهمؤسسواقتدىوقد.الصليبية

الهيكلفرسانهما:سابقتينصليبيتينبجماعتين

الاسبتارية.وفرسان)الداوية(،

أنشطهمأضيوتونييناالفرسانمنظمةأعضاءنقلوقد

حيثأوروباوسطإلىالميلاديعشرالثانيالقرنخلال

المنطقةعلىواسميطرةعقيدتهماإلىالناستحويلحاوأصأ

إستونيا.لتوانيا،لاتفيا،بروسيا،تسمىأصبحتالتى

أوروباوسطأرجاءمعظمخلالوتأثيرهمقوتهمافانتشرت

القرنفيونفوذهمقوتهممعظمافقدواتم.اكشرقية:أ:ر:با

واللتوانيونالبولنديونهزمهمحيثاليلاديعشرالرالمجر

ألبرتالمنظمةلهذهالعامالمديراعتنقوقد.بهموأطاحوا

هذهوحول،البروتستانتيةأم525عامهوهينزوليرن

إقليمانتقلثم.مدنيةمنظمةإلىدينيةمنظمةمنالجماعة

الجرمانيينالأمراءأحدإلىأم816عامالجماعةهذه

المقدلممةالرومانيةالإمبراطوريةرأسلاختيارالمؤهلين

.براندنبرجفيهوهينزوليرنلمقاطعة

لتوانيا.لاتفيابمأيضا:انظر

قاتلتشهيرةأمريكيةعسكريةفرقةالصعابثرسان

الأمريكيةالأسبانيةالحربفيروزفلتثيودورقيادةتحت

.ام898عام

الفرسانسلاحفكانللفرقةالرسميالاسمأما

الفرقةلهذهجندوقد،المتحدةللولاياتالأولالمتطوعين

وسرعان.المهرةوالفرسانالرماةمنكلهمرجل،ألفنحو

الجامحة،الخيولمروضيلقبالفرقةهذهعلىأطلقما

أولفيالفرقةقادوقد.الغربيينالبقرلرعاةشعبياممموهو

ثيودور،ذلكبعدقيادتهاتولىثموودليوناردعهدها

عقيد.برتبةكانالذي،روزفلت

فيام،898يوليوأولهو،الفرقةهذهأياموأشهر

روزفلتقادحينكوبافيهلجوانسانمعركةأثناء

وقد.هلجوانسانمنطقةمنالقريبة،المعركةفيرجاله
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بقيمنلكن،المعركةهذهفيالأمريكيينمنكثيرقتل

دعمتأبطالآ.بوصفهمبهمأشيد،الحياةقيدعلىمنهم

السياسية.أنشطتهفيذلكبعدروزفلتأغرقةاهذهشهرة

الأمريكية.الأسبانيةالحربأيضا:أنظر

دلكنيسةتابعةدينيةجماعةيو!حئاالثديس!رسان

الاسبتاريينأسمأيضاعليهميطلق.الكاثوليكيةالرومانية

يدعىرجلالجماعةهذهأسسوقد،ممالطةوفرسان

الأديرةأحدفىعشرالحاديالقرنأواخرفيجيرارد

.بالقدس

عليهما-زكريابنيحيىللنبيمخصصاالديركان

يوحناالقديسالنصارىعليهيطلقالذي-السلام

-السلامعليه!المسئعيسىخالةأبنوهو،المعمدان

وأيوحنا،القديسإخوةاسمأنفسهمعلىالرهبانوأطلق

بالزوارالعنايةعلىالبدايةفيعملهمواقتصرالاسبتاريين.

الحروبفيالجماعةاشتركتلاحقوقتوفي.والمرضى

الهيكل.لفرسانأقوياءمنافسينأعضاؤها!أصبحالصليبية

،أم312عامالهيكلفرسانجماعةالغيتوحينما

نعموقد.الجماعةممتلكاتمعظمعلىالاسبتاريونأستولى

!والقوةبالثراءيوحناالقديسفرسان

الجماعةنقلت،المقدسبيتالمسلموناستعادوحينما

.رودسجزيرةإلىثم،قبرصجزيرةإلىالقدسمنمقرها

القرنخلالرودسجزيرةالأتراكالعثمانيونغزاأنوبعد

هناكوظلت،مالطةإلىالجماعةانتقلتعشر،السادس

للقواتمالطةاستسلمتأنوقتأم897عامحتى

استولىماوسرعان.بونابرتنابليونبقيادةالفرنسية

كانالتيالدنيويةالسلطةوانتهت.مالطةعلىالبريطانيون

فياشمرتالج!اعةلكنيوحنا،أغديسافرسانبهايتمتع

دينية.جماعةبوصفهاالوجود

المدك،آرثر،انظر:.المستديرةالمائدةلمحرسان

الإنجديزية(بمالخياليةالمغامراتقصص)نشوءالأدب،الإبحليزي

.المستديرةالمائدة

يوحنا.القديسفرسانأنظر:.مالطةثرسان

جماعةفيأعضاءكانوا،الداويةأوالهيكل!رسان

وأسس.النصرانيةالفروسيةجماعاتمندينيةعسكرية

هيوالفرنسيانالفارسانأم911عامالقدسفيالجماعة

الجماعةعلىوأطلقأومر.سانتمنوجودفريبينزدي

وهيكلالمسيحجنودالفقراءالإخوةاسمالبدايةفي

البدايةفيعليهاكانواالتيالفقرحالةعنكناية،سليمان

بولدوينالملكإياهامنحهمالتيالإقامةأماكنإلىوإشارة

المجمعفيهذهالإقامةأماكنوكانت.القدسملكالثاني

الملك.لقصرالسكني

لغرضمكملاالهيكللفرسانالأصليالغرضكان

أيضاوالمعروفة،القدسفييوحناالقديسفرسانجماعة

الأخيرةالجماعةهذهوكانت.الاسبتاريينجماعةباسم

الهيكلفرسانقامحينفيالمقدسبيتفيالزوارتساعد

المقدسةالأراضيإلىطريقهمفىوهمالزوار،بحماية

لها.مغادرتهموعند

منمجموعةإطارفىمنظمينالهيكلفرسانوكان

عززتوقدكليرفو.برناردالقديسوضعها،الدينيةالقواعد

الحملةأثناءومواعظهكتاباتهونموهاالجماعةشهرةمن

أنفسهموكرسواأم(.941-4711)الثانيةالصليبية

والطاعة.والعفةالتقشفعلىالقائمةالرهبانيةللعهود

ارتداءعلىواقتصرواوالملابسالطقولم!فىالمغالاةوتحاشوا

أحمرصليبإليهأضيفالبندكتيالطرازمنأبيضلباس

.اللون

لكنها،الفرسانعلىالبدايةفيالجماعةاقتصرت

يقومونكانواالذين-القسسبقبولتدريجياسمحت

الطبقةأثرياءمنوهموالرقباء.للفرسانالدينيةأصثمعائربا

الخاصة،حمالمجهتحتالفرسانالباباجعلوقد.المتوسطة

يأمواجهةفريضةالأصليةمقاصدهاإلىالجماعةوأضافت

رئيسيبدورالهيكلفرسانقاموبذلك.للنصرانيةتهديد

قوية.عسكريةمنظمةوأصبحواالصليبيةالحملاتفي

منتلقتهبماالثراءمنكبيرةدرجةعلىالجماعةواصبحت

عنتعبيرأوالأمراءالملوكلهامنحهاوممتلكاتأموال

للجماعة.أمتنانهم

المصرفية،التجاريةالأعمالمجالالهيكلفرساندخل

جميعفيأنشئتالتي،المحليةالفروعأوالهياكلواجتذبت

الأمراءوأصبح.الثرواتمنهائلةإيداعاتأوروبا،أنحاء

الجماعة،معمصرفياالمتعاملينمنالسواءعلىالناسوعامة

المسلمونفتحوحينمالها.مدينةكثيرةدولوأصبحت

الجماعةقامتالذيالغرضفإنأم187عامالمقدسبيت

الناقمينللتعساءهدفاوأصبحتقائمايعدلمأجلهمن

والحالممدين.

صراعفيالرابعفيليبالملكدخلام،203عاموفي

فشن،الإفلاسحافةعلىأيضاالملكوكان.البابامع

فيأملاالجماعةعلىالقضاءبهدفوبارعةشرسةحملة

ضربةبتوجيهذاتهالوقتفىوالقيامثرواتهاعلىالحصول

الجماعةأفرادجميعبإيداعفيليبالملكوأمر.البابويةإلى

باتهاماتاعترفواحتىتعذيبهمجرىحيثالسجن

غيرالتجاريةوالأنشطةوالشعوذةبالهرطقةإليهمموجهة

الأمانة.عدمتهمةسوىالتاريخيةالأدلةتثبتولم.الأمينة
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وأمسبانياوألمانياإنجلترافيللمحاكمةالجماعةأفرادقدم

نطاتخارجكانواالأنهمبرئمعظمهمولكن،والبرتغال

أذعنأء،231عامفى،.فيليبللملكالمباشرةالصيطرة

فرسوفاوأصدرفيليبالملكلضغطالخامسكليمنتالبابا

مئهـتلكاتالباباأنبيد.الهيكلفرسانجماعةبوقف!

كما،والبرتغالفرنسافيعسكريةجماعاتلعدةالجماعة

وفي.يوحناالقديسفرسانلجماعةالنقديةأموالهاوهب

كبارآخراعترففرنسا،فىأجريتالتيالمحاكماتأثناء

أنهومع.مزيفةبتهكلا،موليهديجاك،الجماعةزعماء

عامخازوقعلىحرقااعدمفقدبعدفيمااعترافهسحب

.أم431

دربوامهرةجودالفرسان.والفروسيهالفرسان

!،!عرشتهتنظهيم:هو،الحيلىظهورعلىالقتالعلى

المصري!!قدماءعرفهفقدتقريبا؟القديمةالحضارات

العربتفوقوقد.أ!ربواوالإغريقوالفرسوالاشوريون

الكتببطونبذلكتشهدكماالفروسيةفيوالمسلمون

.العربعندالفروسيةان!:.التاريخوحوادث

تميزلأيتتصفلكنشلمأوروبافيالفروسيةأما

وقديصئفارمئا.أنرج!!أيبام!!انكانبل،اجتماعي

أ!اأجنجزوافرساناالأنفسهماللورداتمنالعديداتخذ

.الحربوقتفيوأجقاتلوا،أسسلمازمبنفىالمنزليةالواجبات

والخيوأ!.أسسلاحبالمحرسانهيمدالذيهواللوردوكان

عشراخأواعشرالثاليأغرني!ا!!ماالفترةفي

أسديناللورداتتابعينإلىأغرسادامعظماتحولالميلاديين

أسعارارتفاعوبسبب.الأرضامنبقطعيزودونهمكانوا

الأثرياءالرجالغيربام!طنيعدلمالحربوخيولالأسلحة

أصئالفرلمسانوهكذا،.كفرسانليحاربواأنفسهمتجهيز

فيالدخولأصبحكما،المجتمعبقيةعنمنفصلةطبقة

نأمنالرغموعلىوالتميز.الشرفعلىعلامةصفوشهم

معظهمأنإلافارمئا،يكونأنبإمكانهكانرجلكل

فرسانا،أنفسهمهمكانوااباءمنإماكانواالجددالفرسان

الفرسانعصرويدعىالنبلاء.طبقةإلىينتمونكانواأو

فرنسيةحلمةمنمشتقةأحطمةاوهذه،الفروسيةعصر

يعنىأصبحالتعبيرهذاأنأ،إ.الخيالالجنديتعنيقديمة

يجبالتيوالأخلاقلالسلوكالخاصةالقواعدمجموعة

بها.الالتزامالفرسانعلى

العصورفيالإقطاعيالنظاممنجزءاالفروسيةنمت

سلاحعلىالحروباعتماديموامشمرت،الوسطى

أهميتهمقلتالفرسانأنإلاالأفرأد.بينوالمبارزةالفرسان

الفنونتغيربسببالميلاديعشرالخامعرالقرنحروبفي

.مرةلأولالبارودوا!شخدامالعسكرية

الملكيسبغهشرفإلىالفروسيةتحولتبريطانياوفي

،مميزةخدمةأوبفضيلةاعترأفامعينينأفرادعلىالم!صةأو

.عسكريمعنىأيلهايعدولم

.الحصان؟العربيالحصانأيضا:انف!إ

التدريب

يتدربالذيالفتىعلىكان،الوسطىالعصورفي

رعايةتحتالأولىحياتهسنواتيمضيأنفارسالي!صن

.بالخيولوالعنايةالمهرركوبيتعلمحيث،أسرتهنساء

البيتلمجركفإنه،السابعةسنبلإلفتىإذا.الخادم

كانخادماول!صنه.الفروسيةعلىأضدربافيويبدأ

كانحيثالنبلاء،منرجلأوآخر،فارسببيتيلتحق

قوأعديتعلمكما،السلاحمعيتعام!!!صيفيتعلم

.الفارسمنالمتوقعةأسسلوكاالمجاملات

فارسمرافقليكونبالتدربالفتىيبدأ.الفارسمرافق

.عمرهمنعشرةالسادسةأوعشرةالخامسةيبلغعندما

يكونالذيبالفارسخاصاخادمايعملفهو،ذلكوعلى

مرافقويتلقى.الطعاموجباتويقدمالمائدةفيعد،أستاذه

أستاذهمعراكبافينطلق،خيالكجنديجاداتدريباالفارس

فىالفارسمرافقويلبس.القتالفيويشاركالمعاركإلى

الذهبي.المهمازذيالفارسعنأضمييزهفضيامهمازاالمعارك

خمسنحوإلىعادةتمتدالفارسمرافقخدمةفترةوكانت

فارسا.ليكونمعدابعدهاي!صلىسنوات

يسبغأنفارسأيبإمكانكان.الفارستعميد

فرسانايعمدونالرجالبعضوكان.غيرهعلىأغروسيةا

وقتفيعادةبذلكالاحتفالويجري،المعركةساحةفي

الفروسيةبتعميدالأولىالاحتفالاتوكانت.السلم

مرافقذراععلىمعدنيةحليةالفارسيثبتإذ،بسيطة

الاحتفالاتأنإلافارسا.صارأنهويعلن،الفارس

أحدكانفقد.لاحقةأوقاتفيتعقيداأكثرأصبحت

رجليقومبينماالسيفعلىالمعدنيةالحليةيثبتالرجال

أمامينحنيالفارسمرافقوكانالمهاميز،بإحكامآخر

مؤخرةعلىبضربههذافيقومفارسايعمدهالذيالرجل

سيفضربةحلت،لاحقوقتوفي.يدهبراحةعنقه

الخفيفةالضربةهذهوتدعىأجد.باالضربةمح!خفيفة

التعميد:عبارةتأتي،الخفيفةالضربةهذهوبعد،معانقة

.فارسلقبأمنحك

احتفالاتمنجزءاالدينيةالاحتفالاتأصبحت

التصاقاأكثرالنصرانيةالمثلغدتعندما،الفروسيةتعميد

فارلمسا،يعمدأنقبل،الفارسمرافقفكان.بالفرو!مية

بذنوبهبالاعترافيقومحيث،الكنيسةفيليلةيحيي

سبيلفيسلاحهباستخداموالتعهدوالصملاةوالصيام
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يغتسلكان،الاحتفالوقبل.المقدسةوالمثلالقضايا

ترأفقالتيالأبهةوكانت.خاصةملابسويرتدي

لذلك.التكاليفباهظةالاحتفالاتهذهتجعلالاحتفالات

علىضريبةيفرضأنللإقطاعىالإقطاعيةالتقاليدأباحت

فارسا.الأكبرابنهيعمدعندمامقطعيه

الفروسية!وانين

هذهونمت.سلوكهفيالفارسشريعةالشهامةكانت

عشرالحاديالقرنينفىالشعراءأغنياتخلالمنالشريعة

الفارستصورأشعارهمكانتإذ،الميلاديينعشروالثاني

عنيدافع،للنصرانيةعميقاحباوالمحبالمؤمنصورةفي

كانكماسبيلها.فيللموتاستعدادوعلى،الكنيسة

يهبوأنهعليها،ولدالتيالأرضيحبأنهعلىيصور

النساءلحمايةتستخدمفكانتقوتهأمابسخاء.الجميع

الظلمضدالحقيناصركانالفارسأنكماوالضعفاء.

العدو.أماميحجمأويستسلميكنولموالشر،

الفارسذلكيمثلدأئماالفارسيكنلم،الواقعوفي

الخاصفقانونهالأشعار.تلكفييظهركانالذيالمثالي

الذينالأعضاءعلىينطبقأحياناكانوالولاءبالشرف

بوحشيةيتعاملماكثيراكانبينمافقط،طبقتهإلىينتمون

فيالعصيبةالحياةظروفوكانتالدنيا.الأصولذويمع

صعبا.أمراالقوانينانتهاكعدمتجعلالوسطىالعصور

فييشاركونجنوداكانواالخلصينالفرسانفإنلذلك

الذيالفارسأماأيضا.والنهبالأراضيعلىألاستيلاء

يطردكانفقدآخر،خطيرشائنسلوكأيأولجبنهيدان

السلوكأنغير.مهاميزهوبكسرمميفهمنبتجريدهمخزئا

ترتكبالتىالانتهاكاتعادةيعنيكانالخطيرالشائن

وأسرهم.الاخرينالفرسانحقفي

والدروعالملابس

الميلاديعشرالثانىالقرنفيالفارسكان.الملابس

تحتماإلىتصلالصوفأوالكتانمنداخليةسترةيلبس

ومثبتجانبيهمنمفتوحأكمامبلاردأءوفوقها،ركبتيه

وجوربن،الكتفينفوقمثبتةالعباءةيشبهماويلبس،بحزام

عشر،الثالثالقرنوفي.الجلديةالأحذيةوينتعل،طويلين

يرتديكانكما،الكعبينإلىتصلالداخليةالسترةكانت

رأسه.تغطيوبقلنسوةطويلةبأكمامبالفراءمبطامعطفا

أكثرالميلاديعشرالرألغالقرنفيالملابسأصبحت

منوتغلقفقطالجذعتغصالداخليةفالسترةوإتقانا.تلونا

،الكوعإلىالرسغمنأيضافتغلقالأكمامأما،الأمام

الفراءقبعاتأصبحتكما.بإحكامضيقةوالسراويل

هذهخلالفيشائعة،المزركشةوالأرديةبالجواهر،المزينة

.الفترة

فىفبالغتالميلاديعشرالخامسالقرنفترةأزياءأما

الفراءمنوحوالقثنايالهفالمعطف.والتباممطالزخرفة

الكتفينعندالحشوأتأماالخصر.عندبحزامويثبت

مبالغاخصراتكونفكانتالصدرعندالملابسوصلابة

كانتكما،وصلبةوكاملةطويلةالأكماموكانت.فيه

تنثنيكانتمقدماتهاإنحتىالطرفمستدقةالأحذية

الثالثالقرنومنذ.صغيرةبسلسلةبالركبةفتثبتلأعلى

الفرسانكانالميلاديينعشرالخامسالقرنوحتىعشر

التيالتغيراتويتابعون،بالألوانغنيةملابسيلبسون

.السائدةالأزياءفيتحدث

نتوءلهاخوذةيلبسالبدايةفىالفارسكان.الدروع

الجلدأوبالقماشمحشوأثوبايلبسكانكما،أنفهلتغطة

الزردية.الدرعيسمىمضفورةمعدنيةبحلقاتومغطى

تغصأقوىخوذةحلتالميلاديعشرالرابعالقرنوخلال

كذلك.الخروطيةالخوذةمحلبأجمعهلابسهارأس

لمالتيالأماكنلحمايةمعدنيةصفائحمنرقاعأضيفت

صممتكما.كافبشكلالزرديةالدرعتحميهاتكن

والركبةوالساعدالكوعلحمايةمعدنيةصفائحشرألمن

تغطيبينما.والكاحلالركبةبينماالساقمنوجزء

بينماالمفصلعندالدرعفتحاتالمعدنمنصفائح

ويمكنحجما،أقلفأصبحالترسأما.والجسماسحاعد

سلاحهوالرمحوكان.والرأسالوجهليحميتحريكه

السيفأيضايستخدمكانأنهإلا،الرئيسيالفارس

يعلقوكانأيضئا.والفأسالشائكةالنتوءاتذاوالدبوس

الأيمن.الجانبعلىوخنجرهالأيسر،بجانبهسيفه

الدروعأصبحت،الميلاديعشرالخامسالقرنوخلال

كاملا،الفارسجسمتغطيمعدنيةصفائحمنالمصنوعة

والجزءالخوذةبينماالفجوةالزردمنياقةتغطىبينما

مثبتةنتوءهيئةعلىحافةوبالخوذة.الجسمدرعمنالعلوي

معدنيةقفازاتيلبسالفارسوكان.الوجهتحميكيفيها

الزردمنسلاسلتغطيبينماحديد،منأحذيةوينتعل

وأقلوزناأخففأصبحتالسيوفأما.والساقينالذراعين

إرهاقا.

الرابكلشرالقرنأوائلفيالمعاركفيالباروداستخدم

صممتالتي،الجديدةالدروعأصبحتوهكذاالميلادي

كانالفارسإنحتىجداثقيلة،البنادقنيرانمنللوقاية

سقطأنحدثوإذا.رافعةبولمماطةحصمانهظهرإلىيرفع

النهوضعنيعجزكان،المعركةأثناءفيحصانهعلىمن

.عدوهرحمةتحتواقعاويبقى،مساعدةدون

الوجه،مغطىوهو،فارسملامبنييميزكانماإن

معطفهوعلىترلممهعلىيرسمكانالذيالنبالةشمعارهو

ماكثيراالخيولكانتكذلك.دروعهفوقيرتديهالذي
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!انو.أ!ةالنباشعارعليهامرسومالقماشمنبسروحتسرج

بعيرهالحاص!ذلكعرمختلفامابفارسالحاصالنبالةشعار

بمجردبعضالعضهماتمييزالفرسانأجادوقد.أغرسانامن

.نظرة

لاترلمباا

ربما،الميلاديعشرأضالياالت!ردخلالالمبارياتنشأت

تتحمعالفرسانمنصبيرةأعدادفكانتفرنسا.شماليفي

أ!أغشااهذانو!طالاخر.أحدحثمايقات!!فريق!تإلىوتنقسم

بتدريبفيهسوناهشاريحظىالحقيقيةبالمعاركأضسبه

يضصرهدالخزومونأغرساناكانماوكثيرا.قيمعسكري

قدووممتلاصاتخما.حرياتئهمالاستعاددأ!لمنتصرينفديةأسدفع

شله.اشيفمدىعلىوتمتدأيامعدةالمباراةتستمر

هذهمث!إنإذ،اهبارياتهذهالملوكعارضوقد

إلىتؤديقدالمسلحيناشحالمنالكبيرةالتجمعات

ي!شل!اولهذاأيضا.ومدمرةدموجةكانتلأنهاالتمرد،

يخرقونالذينو!!ان.مدجةبموافقةإلاعقدهابالإمكان

!ذلك.ألممتلكاتامصادرةرالسجنيواجهونالقانونهذا

رفضتر،اطبارياتعلىضروالمزالح!الكنيسةدعمت

أجدالتقاحمسبأشائخافىيموتونالذيندفنيتماأن

النصرانية.

ظهورها،علىوه!حيوا!يعدودالمرسادكادالمبارياتفي

الآحري!االفرساندروصااكأراقويحاواصدال!حر،تجاهأحده!

لرماحه!.

محلالمبارزةحلتالميلاديعشرالثالثالقرنوفي

فىوتنحصرقاطعةغيربأسلحةتت!اوكانتالمبارياتهذه

للتجفالكبيرمناسبةالمباررةوأصبحت.مسيجةحلبة

كذلك.الناسعامةويحضرهالسيداتتحضرهالذي

منالنوعهذاوفي.الخيلظهورعلىالمبارزةشاعت

مضمارفى،فرسهظهرعلىكل،فارسانيقفالمبارزة

جسميغطيعالسياجالمضمارلنلينيفص!!ضيق،

دونالاخراتجآهفيفارسكليسددبحيث3تالجواد

نأالمبارزةهذهمنالغرضويكون،الجوادينعلىخطورد

وأحاد،غيربرمحسرجهعنخصمهأغارص!ايزحرح

.اليومذأ!كبشرفيفوزأضاليباوقاطعغيرسيف

الأدبفىالفروسية

أدبفىأثيرينموضوعينوالشهامةأغروسيةالمحت!ط

فيوالمغنونالشعراءابتدعإذ،الأوروبيةالوسطىالعصور

ومحبوباتهم.والأبطالالملوكعنقصصاأخربيةاباأورو

القصورفيالحياةمحورحولالقصعصهذهودارت

عشرالثانيالقرنوخلال.والمبارزاتوالمبارياتأغروسيةوا

الفرنسيينالموسيقيينالشعراءمنمجموعةبدأتالميلادي

عرفتأغانبتأليفتروبادورباسممنهمأ!احدايعرف

مثالية،صفاتللحبتنمسبكانت،البطولةملاحمآبا

هؤلاءبعضوكان.البطوليةأغرسادامغامراتتصفو

عنفيهامبالغارواياتف!ضبوافرسانا،ري!!لادراكترر

يدبرناردالتروبادورالفرسانهؤلاءمنوكانمغامراتهما.

هذهمتلالأوروليينالملوكمنكثيرآلفحصما،بورن

ملكالأسد،قلبريتشاردومنهملية،البموأالملاحم

قشتالة.ملكالعاشر،وألفونسوإنجلترا،

أسا!ئاالوسطىالعصورمنأعصصاهذهإحدىوكانت

تاريخيةشخصيةهذاآرثروكان.الارثريةالأسطورةلاختراع

ولم.بالتقريبسنةه..حواليعاشتربماإنهايقالوهمية

عنهئحكىإذالأساطير،لهذهصلةالحقيقيآرثرللملكيكن

مائدةحولرجالهمعطعامهوجباتشناولكانأنه

وغالاهد،لانسلوتمنكلفرسانهمنوكان،مستديرة

ويبحثانالأخطار،يواجهاننصرانيينمحاردهيئكاناال!ذين

ويحميان.الربانيالعشاءانظر:.المقدسةالكأسعن

.السيداتإحدىبحبويسترشدانالضعفاء

ما051سنةنحومرةأولآرثرالملكأسطورةظهرت

.مونماوثمن،جيفريالويلزيالإخباريللمؤرخعملفي

عملهفيالأسطورةهذهويعم!النورمنديالشاعروامشخدم

.بروتدورومانلىالمسمى

يدلكريتيانملهمتأثيرعاملالأمعاطيرهذهوكانت

1165سنةبينخياليةشعريةرواياتفكتبتروي
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الكأسذكرمنأولهوكريتيانوكان.ام18وا

ودماريالارثريةالرئيسيةالأفكارألهمتكذلك.المقدسة

سنةنحولانفاللسباسمشعريةقصةفألفتفرانس

روأيةام485لشةمالوريتوماسكتبكما.ام918

الحينذلكومنذآرثر،موتباسمالارثريةالأسطورةعن

منها:وكان،للأسطورةرواياتهماخرونمؤلفونكتب

لوديمغينيفيرعنالدفاعسبنسربملأدموندالحوريةالملكة

الماضىملك،تينيسونلوردلألفردا!لثاليا!للك،موريس

وايت.هـ..تد:،وا!لستقبل

حكمهفترةخلالالفرنجةملكشمارلماننافسوقد

للأساطير.بطلابوصفهآرثرم(81)4-768

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الخيلسباقالإقطاع

علم،النبالةشعاراتالإقطماعىبيعة

التيوتونيونالفرسانالتروبادور

الهيكلفرسادالصليميةالحروب

العربعمدالفروسيةالحصاد

المنيستريلالعربيالحصان

ميميسيسجرالدرع

والأوسمةوالميدالياتالنياشينكيشوتدون

وروابطهاالفروسيةرتب

بينتقع.الشماليةالسماءفىنجومكوكبة!رساوس

مجموعةوأكثر.الكراسىوذاتالأعنةذيمجموعتي

الشمس.منحجماأكبروهو،المرفقهوتالقافرساوس

رأسالمسمىالمزدوجالنجمفرساوسمجموعةبينومن

الأساطير)حمسبالنجمانهذانويخسف.الغول

الغولرأسنجدلذادوريبشكلالاخرأحدهما(اليونانية

.الغولرأسانظر:لمعانا.أكثروأخرىجدأخافتامرة

المكانةهذهاكتعسبفرساوسأنأليونانيةالأساطيروتحكي

الوحشرأسقطعمنتمكنلأنهالأخرىالنجومدون

الميدولمما.المسمىالبشع

النجمة.بمالكوكبة:أيضاانظر

سكانهاعدديبافرنسا،شمالىفىمدينة!رساي

باريس.غربيجنوباكم8نحوتبعد.نسمة19و494

الخضراءوالمسطحاتفرسايبقصرفرساياشتهرت

عشرالسابعالقرنفىعشرالرابعلويسبناه.بهالمحيطة

منلأكثرالمالكةللأسرةالرسميالمقروكان،الميلادي

مت!إلىالقصرتحويلتمالحاضرالوققوفي.عام001

وطني.

يبا.فرسايمدينةمنالغربيالجزءفيالقصريقع

كثيرجدد.حجرة0031وبهكيلومتر،نصفنحوطوله

مظهرهايبدوأنروعيوقدتأثيثها،وأعيدالحجراتمن

الذيالعصرفيعليهكانتالذيالمظهربذلكشسبيها

منكثيرالقصرتزينبالقصر.المالكةالأسرةفيهأقامت

أوروبيونرساموننحتهاأورسمهاالتيوالتماثيلاللوحات

.مشهورون

والملكةالملكنومغرفبرؤيةالزوارمنكثيريتمتع

بالخشبالنومحجرزركشت.هرقلوصالونالمراياوصالة

صالة.النادرةالتحفمنبكثيروزينتبالذهبالموشى

كلتواجهالتىالضخمةالمرايامناسمهاستمدممرالمرايا

تبلغمرتفعبسقفهرقلصالونيتميز.نوأفذهمننافذة

مشهداتمثللوحةالصالونسقفتزين2.م318مساحته

الإغريقية.الأساطيرمنبطلوهوهرقلحياةمن

وساحاتهفرسايقصر

شيدفرنسا.!يالفسيحة

السابمالقردليالقصر

ليصيعالميلاديعشر

أمالفرنسا،ملكيامقرا

إلىحولفقداليوم

القصريحموي.متحف

وقلى،عرفة003.1على

منهاكبيرعددترميمتم

تأثيثها.وأعيد
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حديقةمنأغصرباالمحيطةالخضراءالمسطحاتأفتتأ

رتبتهكتار،001نحوتبلغمساحةيغطيومتنزه

النوافيرحولزاههندسينسقفيالحديقةفيالنباتات

باسمايعرشانقصرينعلىالحديقةوتشتمل.والبرك

اشابعلويسالملكبىالصغير.والتريانونال!صيرالتريانون

منوأطهرزبأطراحةفيهليخلدالكبيرالتريانونعشر

عشرالحامسأ!يمم!وشيد.انرئيسيالقصرضوضاء

لماريالمفضلالمقربعدفيماأصبحالذيالصغيرالتريانون

عشر.السادسرلويسزوجة،أنطوانيت

أ!لسالملكبناهمؤقتامشجعأالأصلفيفرسايكانت

وبعدالصيد.مواسمفيهليقضىأم،462عامعشرالثالث

الم!صان.نفس!علىقصرببناءالرابكلشرلولسابنهأمر،موته

اهعماريالمهندلرإشرافتحتأم،661عامالعملبدأ

عاما.04منأ!ضرأتحصرابناءاستغرثفاو.أ!لويصرالفرنسي

أ!ب!بعدمنح!صمواأسذي!االملوكأضاف،السنينمرورومع

القصر.إلىالححراتمنآخرعدداعشرالرالغ

خلإلىأم(997-)9178الفرنسيةالثورةأدت

وأونهبتالقصرالثائرةالجماهيروغزت.فرنساملك

منالقليلولذل.أ!نيةاأ!الأعماواالأثاثمعظمخربت

الشرين.القرنبدايةحتىأغصراعلىللمحافظةالجهد

هذهومازالتالقصروتجديدترميماأعمالبدأتذلكوبعد

.الانحتىمستمرةالأعمال

أنهتا!اف9ض!يم!اهدة.ة!!ورساى،

أطيةأحااالحرببعدألمانياضديةالعس!عمال9ارسميا

فرسايبقصرالمراياصالةفى،الاتفاقيةوقعت.الأولى

وأصبحتأم919يونيو28يومفيباريسمنبالقرب

الأمر،حقيقةوفي.أم029يناير01فيالمفعولنافذة

الهدنة.ألمانياقبلتعندماام189نوفمبرمنذالقتالانتهى

دولمعظموبينألمانيابينسلامإلىالاتفاقيةتوقيعأدى

فرنساشملتوقدالحربفيالمنتصرةوالثلاثينالالنتينالحلفاء

وأبدتالمعاهدةالصينتوقعلم.واليابانوإيطالياوبريطانيا

جمعصبمنفردةاتفاقيةتوقيعفيرغبتهاالمتحدةالولايات

.فرسايمعاهدةيقرلمالامريكيالشيوخمجلسلأنألمانيابم

حدودترسيمإعادةإلىأيضاتوقئالمعاهدةأدى

عليهاتسيطركانتأخرىلشدرأوروبافىمعينةمقاطعات

المحيطفيالجزروبعض:آسياإفريقيافىالأوروبيةالدول

المنظماتمنالعديدإنشاءإلىالمعاهدةأدتكما.الهادئ

ومحكمةالمتحدةالأمعصبةتشملالتيالجديدةالدولية

إلىالاتفاقيةأدتذلكإلىوإضافة.الدائمةالدوليةالعدل

كانتالتىالسابقةالمستعمراتلإدارةجديدةنظماقتراح

.الحربفيالمضومةالدولإدارةتحت

وديفيدالمتحدةالولاياترئيس،ولسونودروأدى

رئيسكليمنصووجورجبريطانيا،وزراءرئيسجورجلويد

فيرئيسيادوراإيطاليا،رئيسأورلاندووفيتوريوفرنسا

بالأرب!الرجالهؤلاءولقب،المعاهدةمشروعصياغة

الكبار.

كافيةفترةقبلأطسلامالتحضيرلدأ.المعاهدةخلفية

عددتبنتام،159عامبدايةففي.النهائيةالهدنةمن

إبرامواليابانإيطاليابينهامنالحلفاءدولحكوماتمن

منمعينةأجزاءبينهمفيمايقتسمواأنبنيةسريةاتفاقيات

فيآخرينأعدأءوأراضيالعثمانيةالدولةومنألمانيا

ألمانيامستعمراتضمعلىبينهمفيمااتفقواكما.الحرب

إيطالياأبدتوقد.الهادئوالمحيطوآسياإفريقيافي

الحربلوقفالمبذولةالحهودفيأط!شتراكاستعدادها

الوعود.هذهمث!تحقيهتبقصد

البليغةالخطبمنسلسلةولسوناضئيصاغىأ

قدمهاالتيالمشهورةعشرالأربعةمبادئهضممها

هذهاحدوكان.ام!181118يومفيللحاضرين

الدبلوماسيةالمؤامراتعنبالامتناعيناديالمبادئ

إلىولسوندعاكما.السريةوالمعاهداتوالسياممية

لابموجبهالذيالعرقيالمصيرتقريرحقمبدأتطبيق

لادولةبوساطةتحكمأنعرقيةمجموعةلأيينبغى

ولسوننادىكمالها،بحكمهاالمجموعةتلكترضى

معألمانياعلىالمحدودةالاقتصاديةالعقوباتبعضبفرض

الألمانية.الحدودمنبسيطةأجزاءاستقطا

الحكيمةالمعالجةهذهمثلأنيعتقد:لسونكان

كما،ديمقراطيةحكومةتأسيسعلىألمانياستشحع

وفىأوروبابناءإعادةفىالمساعدةفىراغبةستجعلها

للمرارةنتيجةالمستقبلفيأخرىحربشنعنالإحجام

الأولى.العا!ليةالحربانظر:.الحرببخسارة

إلىولسونيسعىالذيالسياسيةالأغراضأحدكان

عصبةإنشاءعلىينصالمعاهدةفىبندتضمينهوتحقيقه

بالعقوباتالتهديديؤديأنيأملكانكما،الأم

الأمعصبةأعضاءيفرضهاالتيالاقتصاديةأوالعسكرية

فىالحروباندلاعمنعإلى-ألمانياضمنهمومن-

كبيراحماساالرئيسيينالحلفاءبقيةيبدولها.المستقبل

عصبةإنشاءفىلغايتهولاعشرالأربعةولسونلمبادئ

أهدافهم.لتحقيقتامرهمفىممص!تظلواول!!نهم،الأم

وإنهاكهاألمانياأظافرتقليمإلىيرميكليمنصوكان

لضماناتيسعىكانكماوإقليميا.وعسكريااقتصاديا

بقياموذلك،المستقبلفيألمانىهجومأيضدإضافيةأمنية

بريطانيامنكلمعبلادهبهاترتبطعسكريةأحلاف

لويدنووجهةوكانت.الأمريكيةالمتحدةوالولايات
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يرهقوألأ،فقطللتجارةكافيةمواردلألمانياتتركأنجورج

بقيةأماعليها.الحصوليستحيلبتعويضاتكاهلها

الأكبرهمهافكان،واليابانإيطالياخصوصاالحلفاء،

الأراضي.منإضافيةحصصعلىالحصول

للمعاهدةالرئيسيةا!وصتثتمل.المعاهدةنصوص

سلاحونزعالحدود،رسموإعادة،الأمعصبةإنشاءعلى

إلىبالإضافة،ماديةتعويضاتبدفعألمانياومطالبةألمانيا،

التعويضاتهذهتعطى.الأخرىمواردهامنتعويضات

أثناءتكبدوهاالتيالخساراتعنلهمعوضاللحلفاء

.الحرب

التغييراتلبعضاللازمالدعمولسونيكسبلكي

مبادئهعنالتنازلاتبعضقدم،الأمعصبةبإنشاءالمتعلقة

حلإلىالوصولبغيةعشرةالأربرنقاطهفىضمنهاالتى

بعضولسونقبل،ذلكمثالالحلفاء.بقيةيرضيوسط

قبولهوبموجب.السريةالاتفاقياتتضمنتهاالتيالشروط

منجزءاكانالذي،الجنوبيتيرولإقليمملكيةالتهذا،

علىاليابانحصلتكماإيطاليا.إلىوالمجر،النمسا

إقليموعلى،الهادئالمحيطشمالفيألمانيامستعمرات

الصين.فىألمانيامستعمراتإحدىكانالذيشاندونج

وذلكالتعويضاتعلىالحلفاءبقيةولسونساومكما

فىليعستكبيرةتعويضاتألمانياتد!بأنبموافقته

نأألمانياعلىيتوجبولذا،بسدادها.الوفاءمقدورها

ومواردوأخشاباوسفناومواشيحجريافحماالحلفاءتعطي

النقدية.الدفعاتإلىإضافةأخرى

البحاروراءفيمامعستعمراتهاجميعألمانيافقدت

الألزاسإقليميألمانيافقدتكمافيها.امتيازاتهاوكذلك

بعضضمتكمافرنسا،عليهماحصلتاللذينواللورين

عنألمانياوتخلتبلجيكا،إلىوماليدييوبنمنأجزاء

إلىأوبافا،الآنتروبا،منبالقربصغيرةحدوديةمنطقة

منطقةفيشعبياستفتاءواجري.السابقةتشيكوسلوفاكيا

إلىضمهملصالحعالمنطقةسكانفيهصوتشسلزويغشمال

بإنتاجالغنيالألمانيالسارإقليمفرنساوامتلكت.الدنمارك

)الاندانتز!ميناءوانتزععاما.51لمدةالحجريالفحم

عصبةحمايةتحتحراميناءوجعلبولندا(،فيغدانسك

وأغلبالغربيةبروسياأراضىمعظمبولنداكسبت.الأم

المعاهدةنصتكما(.بوزنان)الآنبوزانمحافظةأراضي

ولمالعسلاح،منزوعةمنطقةالراينمنطقةتكونأنعلى

لمنطقةالغربيةالضفةاحتلالقرروابلبذلكالحلفاءيكتف

عاما.15لمدةالراين

قدمت،أم919مايومطلعفي.المعاهدةإقرار

في،الألمانالمسؤولونعارض.لإقرارهاألمانياإلىالمعاهدة

النهايةفيأذعنواولكنهمبشدةالمعاهدةإقرارالأمر،بادئ

فيالجديدةالجمهوريةالحكومةقبلمنالمعاهدةواقرت

منالمعاهدةصدقتفقدالحلفاء،جانبمنأماألمانيا.

المتحدةوالولاياتالصينأنإلاالمهمينالحلفاءجميع

فيالمفعولنافذةالمعاهدةأصبحت.المعاهدةإقراررفضتا

.ام029عاممطلع

الولاياتفيالمعاهدةضدقويةمعارضةتنامت

الكريمالمنحىالأمريكيينمنالكثيروعارض.المتحدة

التىالأوروبيةالدولحيالولسونانتهجةالذيوالسخي

تبنيالتحديدوجهعلىالجمهوريونعارض.الحربمزقتها

،ام029مارسفيالأمعصبةإنشاءالمتحدةالولايات

ولمالمعاهدةعلىالتصديقالأمريكيالشيوخمجلسرفض

محكمةأوالأمعصبةإلىقطالمتحدةالولاياتتنضم

فيعقدت،حالأيعلىولكنها،الدائمةالدوليةالعدل

ألمانيامعمستقلةصلحمعاهدةام219عامأغسطس!

برلين.بمعاهدةعرنت

الأراضيضياعأدى.المعاهدةأفرزتهاالتىالاثار

الكثيروحنقغضبإلىالحلفاءفرضهاالتيوالتعويضات

المعاهدةبنودأحدتجاهأشدمرارتهمكانتوقدالألمانمن

المسؤولةهيأنهاتعلنأنعلىألمانيافيهارغمتالذي

وقدوويلاتها.محنهاكلوعنالحرباندلاععنالوحيدة

النازيالحزبظهورإلىوأدتالعواملهذهكلتضافرت

القرنثلاثينياتخلالهتلرأدولفبزعامةالألماني

العشرين.

الثانية.العالميةالحربأيضا:انظر

فيالبريالنباتانظر:.الثمرةالطويلةالفرستيا

(.الثمرةالطويدة)الفرستياالعربيةالبلاد

ثلاثةالعربعندوهو.دلطولقياسوحدةالفرسح

منمأخوذوقيل،معربفارسيهوقيل.ستةأوأميال

ويعادل.والمسافةالفرجةأوالسكونهوالذيالفرسخ

وهو،بريةأوقانونيةإنجليزيةأميالثلاثةالإنجليزيالفرسخ

الفرسخأما.كم828.4أوقدمااهو084ايضايعادل

كذلكويعادل.بحريةأميالثلاثةفيعادلالبحري

وتستخدم.كم639.555.5أوقدما18لأ2282346

والأمريكيين.البريطانيينالبحارةقبلمنأحيانافرسخكلمة

الغاليونجعلفقد.القدممنذالفرسخاستخدموقد

وأرومانيةخطوة005/1دمعادلأالفرسخ)الفرنسيون(

النورمنديونوجاءكم(.2.)2إنجليزياحديثاميلاالأ376

ميلينالوقتذلكفييعادلكانحيثإنجلتراإلىبالفرسخ

كم(.4)7.حديثقانونيميل9.2أو،إنجليزيين

الميل.:أيضاانظر
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ادفدكفيتستخدمتقديديةوحدةالئجميالفرسح

ضوئيةسنة.263وتساوي،النجومبينالمسافاتلقياسر

يوويسا.كيلومتر00000000000903أو

الأرضمدارفيهايعفىالتىالمسافةالنجميالفرسخ

.واحدةقوسيةثانيةقدرهمنظوراختلاف

المنظور.اختلافأيضا:انظر

منأنواعدةأحدأغرسيتيةانبات.ئبات،الفرسيتية

الشجرةتنمو.اشيتونفصيلةإلىتنتميالتيالشجيرات

ومقوسة.ممتدةأغصانولهاأمتارثلاثةحواليارتفاعإلى

الشكلجرسيةزهراتستإلىواحدةزهرةمنوتنتج

براعمعدةالفرمميتيةتش!تكما.مجموعاتفيصفراء،

الأوراتوتنمو.الأوراقظهورقبلالربيعاوائ!!فىتتفتح

وحوافبيضيشكلوأ!اطويهأسم3و8بينماإلى

التربةأنواعجميعفيالفرسيتيةوتنمو)مثلمة(.مفلولة

الحرارةدرجاتوتتحملالحدا!لة!،فيالمستخدمة

ققليمأإالميتةاليابسةالأغصانوتحتاج.المنخفضة

اكتسبتوقد.أسشجرةاتزهرأنلعدجيد،وتشذيب

فورسايذ.وليمااكبريطهانىأضباتاعالممناسمهاالفرسيتية

.الزهرة:أيضاانظر

ولهاالرليعأوائل!ىترهرالتحملشديدةممتدةشحيرةالفرسيتيةنبات

حدا.صسيرةال!تمكلجرسيةصفراءأزهار

الموادكلعلىيطلة!الذيأحاماالاسمالأرضيلأفرش

انتشارا:الموأدهذهوأكثر.الأرضياتلتغطةتستخدمالتى

والغرض.القرميديوالبلاطوالحجر،والإس!نت،الخشب

نظيفةدالغرفالاحتفاظهوالأرضياتلفرشالرئيسي

ودافئة.جافة

مستوترابمجردالقديمفيالأرضياتكانتربما

الناسمنالفقراءلبيوتكانوقدالدور.عليهتبنىكانت

القدماءلكن.بالثرىمفروشةأرضياتالسنينمئاتمنذ

المبانيفيالمحروقوالطينالحجارةمنأرضياتاستخدموا

فرشفيالرخامالإغريقواستخدموالمعابد.الكبيرةالعامة

يصنعونكيفالرومانتعلمكمامباليهما،أرضيات

الأرضيةفرشموادأكثرالحجارةكانتقدو.الإسمنت

الوسطى.القرونخلالوال!ضاشأحامةأالمبانيفيشيوغا

البندقيةأهلطور،الميلاديعشرالسادسالقرنوفى

الحجم،صغيرةوالإسمنتالرخاممنقطعوهيالتريسة

الأرضية.فرلقموادأنواعأقدمالتريسةوتعد

فيمرةلأولالأرضياتلفرشمادةالخشباستخدم

العصورفىالقصورزينتفقد.الأوروبيةالوسطىالعصور

بمختلفالمزخرفالخشبذيالباركيهبأرضياتالقديمة

ذاتالأرضياتفهىاليومانتشاراالأنواعأكثرأما.الألوان

أخرىموادوتوجداللابم.المصقولأ!هملداالخشب

ومشمع،والفلين،الزفتمنهاالأرضياتاأغرلقتستخدم

منالمصنوعأجلاطوا،أسلاستيكوا،!أوالمصاأ،الأرضيةا

الأرضية.مشمعانظر:الخز!.

الداخلية.الزخرفةأيضا:انظر

عادةتتصلأديافأو،أسلاكأوشمعرذاتأداةالفرشاة

بآلةيتصلدائريمحورشكلعلىأوباليديمسكبمقبض

وفرشالشعر،فرلقالاستعمالالكثيرةالفرشومن.قوية

.الدهانفيالمستعملةوالفرشالأمشان

وأالفلزأو،الخشبمنالفرلقمقابضأغلبتصنع

والجمالالخيولشسعرالفرشماةفيويستعمل.البلاستيك

منالطيعيغيرويصئالشعر.أخرىوحيواناتوالخنزير

أليافمنالفرلقعملكذلكويمكن.أجلاستيكاأوالنيلون

.الأليافالغزيرالنخيلأشجارنباتمثلالطبيعيةالنباتات

التشكيلي.التصوير:أيضاانظر

(،ا!سنان)تظيصالأسنانان!:.الأسئانلمحرشاة

.الفرشاة

نوع002عدىيطدقاسمالهئديةالرسمفرشاة

الولاياتغربيفيتنموالتيالجميلةالبريةالنباتاتمن

وأزهار.المطليةالكأسأيضاوتسمى.الأمريكيةالمتحدة

وتحاطمعظمها.فىاللونوخضراء،صغيرةأسبتةاهذه

ولون.البتلاتوتشبه،القنابةتسمى،اللونزأهيةبأورأق

شاحب.أرجوانيأو،قرمزيأوأصفر،أوأحمر،القنابات

التيالطفيليةالنباتاتمنالهنديةالرلحسمفرشاةأزهاروتعد

نأغير.الأخرىالنباتاتجذورمنغذائهاعلىتحصل
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نأوتستيم،العاديةكالنباتاتتتغذىأنواعهابعض

.الأخرىالنباتاتعلىبالتطفلتتغذى

فصيلةإلىتنتميالخضرةدائمةشجرةالقئالي!رشا؟

جلديةطويلةأوراقالشجرةولهذهبأستراليا.وتنمو،الاس

وفيصفراء.أوحمراءأزهاراتحملطويلةوسنابلالملمس

دافئة.محميةبيوتفيالقنانيفرشاةتزرعالباردةالأجواء

الفنانونالمصورونيستخدمهاأداةالهوائيةالفرشا؟

وأالرسوماتعلىتظليلأولونلوضعالتجاريون

فيللمصورينفائدةذاتوهيالصور.أوالمطبوعات

للصور.الخلفياتوتوفيرالزاهيةالمساحاتتكوين

أنبوبولها،الرصاصكقلمشكلهافىالفرشاةوتبدو

الجانبفىدقيقةبفوهةينتهينهاياتهاإحديفيطويل

بهبالكهرباءيعملخزانأومضخةبهاوتتصلالاخر،

.المضغوطالهواءمنتيارلتوفيروذلك،للضغطمقياس

رذاذمنتياراويرسل،الأنبوبعبرالفوهةالهواءيدخل

طريقعنالهواءضغطفيالفنانيتحكم.الملونالسائل

مختلفة.تأثيراتلخلقوذلك،صمام

التينفسهابالطريقةتعملأداةفهوالرشمسدسأما

كبيرةمهارةإلىتحتاجلالكنها،الهوائيةالفرشاةبهاتعمل

البويةمنطبقةلوضعالدهانونويستخدمهلتشغيلها.

على،الأخيرةاللمساتوموادالمصفىواللاكوالورنيم!

المصنعة.الموادأنواعكل

صوراتكونالتيالتلوينمادةمنرذاذاتنفثالهوائيةالفرشاة

أملص.وسطحدقيقةبدرجات

وصيامصلاةمنالعبادعلىتعالىاللهكتبهماالفرص

وغيرهما.

مافالعين.كفايةوفرضعينفرض:قسمانوالفرض

بهقامولوحتىعنهيسقطولابعينهمكلفكلمنيطلب

فرضأما.الجمعةوصلاةالخمسكالصلواتالاخرون

بهقاملوولكن،تحصيلهالأمةمنيطلبمافهوالكفاية

أحدبهيقملموإذا.الاخرينعنالتكليفسقطبعضهم

الجهادأيضاومثلها.الجنازةصلاةمثلجميعهاالأمةأثمت

يكونماوكذلك،والمالوالنسلالدينلحمايةاللهسبيلفي

بهيكونوما،والولايةوالإمامةالقضاءمنالأمةصلاحبه

علىفإن،وطبوزراعةوصناعةعلممنحالهاكمال

والنسلوالعقلوالنفسالدينبحفظنفسهاتحصنأنالأمة

.لوالما

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الصيامالإسلاميةالشريعةالحجالإسلام

لصلاةالزكاةاالجهاد

.الإسلامفىالقضاء؟الفرضانظر:.الكفاية!رص

أم(.130-629هـ،304-)351الفرضيابن

سمعمحدثفقيهالوليد.أبوالقرطبىمحمدبنعبدالله

:وقالالبرعبدابنعنهوأخذ،وبمكةوبافريقيابالأندلس

الحديثوفي،العلمفنونجميعفيعالمافقيها"كان

مؤلفاته:من".المعاشرةوالصحبةحسنوكان...والرجال

شعراء؟النسبةمشتبه،وانحتلفالمؤتلف؟الأندلستاريخ

بلنسية.قضاءولي.وغيرها،الأندلسأهل

وهووالفرائضوالفرضالفريضةإلىنسبة:والفرضي

.والميراثالزكاةمثلفيالمقدراتعلم

(،الفروض)وضعالبحثانظر:.العلميةالفرضية

)صياغةالعلم(؟الحيوانعلماءيعمل)كيفعلم،الحجوان

(.النفسعلمفىالبحث)ساهجعلم،النفس(،الفرضية

جريفز،بمالدرقيةالغدةتضخمانظر:.التدرق!يرط

ادنشاط(.مفرطةالدرقية)الغدةالدرقيةالغدة،جيمسروبرت

فيلازديادنظراالسريعالتنفسهوالئهويئفرط

التنفسيةالحركاتمعدلفيأوالمأخوذالهواءحجم

انفعالأوقلقهناككانإذاغالباهذاويحدث.وعمقها

عنالمعسؤولالدماغفيالموجودالجزءينشطمما،عاطفي

الرئويالالتهابمثلأخرىأمراضوهناك.التنفسعملية

السكريالبولبداءالمتعلقةالأمراضأوالكلويالفشلأو

منالرغموعلى.التهويةفرطحدوثفيتتسببأنيمكن
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يحدثأويسببمانادرأذاتهحدفيالأمرهذافإنذلك

.خطيرةطبيةمش!طة

كميةالمصابالشخصيزفرالتهويةفرطعمليةوأثناء

مستوىانخفض:كلما.الكربونأكسيدثانيمنكبيرة

مما،الدمويةالأوعيةضاقتالدمفيالكربونأكسيدثاني

كانتفإذا.الدمويةأصدورةاحركةفيانخفاضإلىيؤدي

يصاباللازممنأقلأسدماغاإلىتصلالتيالدمكمية

صميةتنخفضكذلك.عليهيغمىوقدبدوار،الإنسان

أمحضلاتابعفرصىارتعاشايسببمماالدمفيالكاسميوم

أحتمعوراإشالارتعالقهذايؤديأنويمكن.والأعصاب

أصدر.افىأوأغمامنأغربباالشديدأوالخفيفبالوخز

الخاصةالأعراضتلكالمرضهذاأعراضبعضوتشبه

شعوراالأعراضهذهوتشمل.الرئةأوالقلببأمراض

هواءلاتتلقياناشئتانكانتلوكماالصدر،فيبالضيق

أسرعبدرجةأضنفساإلىالإحساسهذاويؤدي.كافيا

النبض.سرعةوترتفعالخفقانفىالقلبيبدأوقد.وأعمق

المصابالشخصلدىأغلقامنتزيدالأعراضهذهومثل

سوءا.أكثرالحالةيجعلكا

3هـ0تقدرلمدةأضهويةابفرصأالإصابةتستمروقد

بضيهتيصابونالذينالأشخاصاويستطيعأكثر.أودقيقة

سرعةإبطاءبمحاولةالإصاباتهذهعلىالعسيطرةالتنفس

أعراضبظهوريشعرونعندماوذأصك،لديهمالتنفص

لتخفيفأخرىوسائلممارسةيستطيعونأنهمكما.الحالة

قلقهم.علىللسيطرةوذلك،لديهموالإجهادالإرهاق

جهازمنمفاجئوغالباعنيففعلردالحساسيةفرط

ويسمى(.غريبة)مادةللحساسيةمثيرةمادةأينحوالمناعة

مادةلأيالتعرضيسببالحالاتلعضوفىالإعوار.أيضا

والسبب.الموتإلىيؤديوأحياناالصدمةللحسامميةمثيرة

أجسامفىحيويمضادحقنهوالحساسيةلفرطالعادي

دلورأسسعةإنحتىالمواد،هذه!ثلالمفرطةالحساسيةذوي

النالر.بعضىأطالحساسيةفرطتسببأنيمكن

لالتعرضغريبةمادةأينحوالمفرطةالحساسيةوتحدث

المناعة.جهازمنالمضادةالأحسامبإنتاجوتتبعلهاالسابق

الحساسية.:أيضاانظر

القدب.،الدمضغطانظر:.الدمضغط!رط

لتصنيفا،البروتيستا،الأوليات:نظرا.لفرطسياتا

.لحيوانا،(لعلميامحامئالتصسي!)لعلميا

البلادفيالبريالنباتان!:.التينشجرةلمحرع

(.التينشمحرة)!رعالعربية

يلقبلم.القديمةلمصرالمتأخرينللملوكلقباكان!رعكور

عشرةالثانيةالأسرةحتىفرعونا،حاكمهمالمصريون

يكنلم،الوقتذلكوحتى.م(.أق403-)1554

كاتبواستخدموقد.الملكألقابأهممنواحدافرعون

مصر.لملكلقبافرعونكلمةالقديمةالأزمنةفيالسجلات

من،القديمةالمصريةأصلغةافي،فرعونكلمةوتتألف

كانتالبدايةوفي،العظيما!لنزلوتعنيانعا-بير:كلمت!ت

للملك.وليس،الم!يأطقصرصفأرأ!ظمتاناهاتان

زعمواحيث،إلهوابنأ!ا،إأغرعوناا!صريوناعتبر

الشمس.إلهرعوابن،آدميةهيئةفىحورل!اسسماءاأ،إأله

،الأرضكليمتلكالفرعونكان،يةأض!إاأضاحيةامن

مجموعاتهناككانتأنهالحقيقةولكن.الناسويحكم

سلطخه.منأحياناتحدوالنبلاءالكهنةتضمنفوذذات

اعتقدالتي،تصرفاتهتحكمللسلوكقواعدهناكوكانت

الالهة.وضحعمنأنهاالمصريون

الفرعونآتونأخنأيضايسمىوكان-أخناتونحرم

بقرصالمزعوملإلههورمزواحد.إلهمنأكثرعبادة-الأول

بالخيرالممدودةالأذرعمنعددمنهالمتفرعالشمس

إصلاحاته.فينفرتيتيزوجتهوساعدتهوالنماء،

.أخناتون؟القديمةمصر:أيضاانظر

-؟هـ،347-؟)للهعبيدا،الفرغافي

فقيه.الفرغانىالهاشمىمحمدبناللهعبيدأم(.342

عبرةإلىنسبةالعبريلهيقال.شافعيثمحنفيأصولي

تبريز.إلىانتقلثممدةالسلطانيةسكنالأزد(.من)بطن

فاضلاإماماكان.والشافعيالحسفيالمذهبينفىألف

لهتبريز.قضاءتولىأضواضع.اكثير،السلاطينعندمطاعا

علمإلىالوصولمنهاجشرحمنها:مؤلفاتعدة

المصباحشرحبمالغايةشرحبمالمطالعشرحبمالأصول

تبريز.في،اللهرحمه،توفي.للبيضاويوكلها

.فرساوسبرسييولربمان!:.!رفاوس

اسموالفرفرالسحنون،أحياناعليهيطلقطائرالفر!ر

الغرةطائرإلىتنتمي،الصغيرةالماءطيورمنأنواعلعدة

انتفاضيةبحركاتيقوم،يسبحوعندما.التفلقوطائر

بدجاجأوروبا،فى،الشائعالفرفرويعرف.بالرأسفجائية

وأالأرجوانيالفرفرانتشارا،الأنواعوأكثرالمماء.

ويمكن.الأرجوانىالمستنقعودجاجالأرجوانيالسحنون

وآممياوإفريقياأوروباجنوبيفيالفرفرطيورمشاهدة

حمراءحواجبولها.الهادئالمحيطوجزروأستراليا

أيضا.أحمرنفسهوالعرفعرفها.علىالقرنتشبهشاحبة
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،أزرق:الألوانمتقزحجميلري!البنفسجيوللفرفر

فإنها،زاهيةالالوانهذهأنمنوبالرغموأخضر.بنفسجي

هذايمشيفعندما.التخفيوسائلمنوسيلةتستخدم

علىاللونيعمل،قوائمهماداالعشبسطحعلىالطائر

الكبيرةأعشاشهاالفرفرطيوروتبنى.جسمهمعالمتقسيم

.المستنقعاتسطحعلىالطافيةالحشائشمنغالبا

الجزرفىتعيشالتيالفرفرطائرسلالاتمنوالعديد

هذهوتشملجدا.ضعيفةالطيرانعلىقدرتهاأنأولاتطر

تسمانيا.فييعيعشالذيالماءدجاجالسلالات

الطائر.:أيضاانو

القوس؟الفولتالفارادبمانظر:الجهد.لمحرق

الكهربائي.

حكومةولتقوممستقلتطوعيبرنامجالسلام!ق

الرجالويعملالبحار.وراءماأقطارفىالمتحدةالولايات

الناميةالدولفيالناسمعالسلامفرقفيوالنعساء

والأهداف.المعيشيةأحوالهمتحسينفيلمساعدتهم

هي:فيهاالعاملونيزعمكماالسلاملفرقالرئيسية

اليومية،حاجاتهمعلىالحصولفىالفقراءمساعدةأ-

بينالتفاهمزيادة3-،العالميالسلامإلىالدعوة2-

.الأخرىالأموشعوبالأمريكيين

رجالباختيارالسلامفرقتقوم.السلامفرقتعملكيف

الخدمة.فيعامينلمدةوإعالتهموتدريبهمأمريكيينونساء

التيالدولإلىوالنعساءالرجالهؤلاءالسلامفرقوترسل

وتسمى،المتطوعينالسلامفرقأعضاءويسمى.ذلكتطلب

السلامفرقوتستشيرالمفيفة،البلادفيهايعملونالتيالبلاد

فريقأفرادفيهايعملالتيالمشاريعفيالمضيفالبلدحكومة

الحكومة.تلكتريدهاالتيوالمهارات،السلام

حياةمستوىمنترفعبحيثالمشاريعمعظموتصمم

الزراعة،تحسينفيالسلامفرقفتعمل.القرىفىالناس

تعملكما.المضيفالبلدفيوالتربية،الصحيةوالعناية

لمصادرالمحليةوالإدارة،المحليةالقيادةمستوىلرفعالفرق

.الصغيرةالأعمالتطويرفيوتساعد،المجتمعات

والجزراللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيافىالمتطوعونيعمل

البلدفيالناسمعيعيشونوهمالهادئالمحيطفيالختلفة

هوالمتطوعينعملفىجانبوأهم.عملهمأثناءالمضيف

.المتطوعونبهيقومبماالقيامعلىالبلادتلكفيالناستدريب

النجارةمجالفييعملالذيالمتطوعيقوم،المتالسبيلفعلى

بعمله.القيامأثناءللناسالإنشائيةالمهاراتبشرح

للعملم!ب!ولاا!صرر!عكى.المتطوعيناختيار

عمرهيقلوألاامريكئا،يكونأنبدلااسملام،فرقفى

يتطوعأنويمكنللعمرأقصىحدوبدون.سنةا8عن

يستطيعونمخلصينأفراداتتطلبالسلاموفرق.الزوجان

منبدولا.الناسمعبجديعملواوأنالمهاراتيتعلمواأن

وطرق،الختلفةالثقافاتمعللتأقلمأستعدادعلىيكونواأن

.المتحدةالولاياتفيالحياةعنجدامختلفةحياة

41إلىثمانيةمنتمتدلفترةالمتطوعينتدريبيتم

نأغير،المضيفالبلدفيمعظمهمويتدربأممبوعا،

بالولاياتالسلامفرقتدريبمراكزفييدرببعضهم

سيعملونالذيالقطرحضارةالمتدربونويدرس.المتحدة

فيفنياتدريباشلقونكما.ولغتهتاريخهإلىإضافةفيه

به.سيعملونالذيالمحددالمجال

رئيساكنيديفيتزجيرالدجوناختير.تاريخيةنبذة

فرقوأسس!ام069عامنوفمبرفيالمتحدةللولايات

تدريبوبدأأم619عاممارسمنالأولاليومفيالسلام

فىنيوبرونسوكبمدينةرتجوزجامعةفىالمتطوعينأوائل

نفسه.العامفينيوجيرسيولاية

فىمتطوعينأمريكي000.021مناكثرعملوقد

بلغ،العشرينالقرنمنالتسعينياتأوائلففي.السلامفرق

قطرا،19فييعملونوامرأةرجل001/6نحوعددهم

فىأخرىدولمجهوداتالمتحدةالولاياتدعمتوقد

.السلاملفرقمماثلةتنطماتعمل

بعضقامت.الأخرىالأقطارفيالخدمةبرامج

السلامفرقنظاميشبهنظامباستحداثالاخرىالدول

والدنماركوكنداوبلجيكاوالنمساأسترالياالدولهذهومن

وهولنداولختنشتاينواليابانوبريطانياوفرنساوفنلندا

هذهوتختلفوألمانيا.والسويدوالفلبينوالنرويجونيوزيلندا

ومقدارهاالخدمةاسمتشملأشياءعدةفيالمنظمات

فرقتفعلكما-تختارجميعاأنهاغير.الزمنيةوفترتها

.الأخرىالبلادفيللعملمواطنيهامنمتطوعين-السلام

اللاتينية.أمريكا:أيضاأنظر

ينبسطانكبيرينجناحينذوبحريطائرالفرقاط

الطرانعلىكبيرةقدرةوله.الطرانعندواسعاانبساطا

منقريبوهو.رشاقةالبحريةالطيورأكثرويعد،العادةفى

يعيشوالفرقاط.البارجةالطائرأيضاويسمى،البطريق

منهويوجد،العالمأنحاءجميعفيالمداريةالمناطقفي

ولكن،سما..حوالىالفرقاطوطول.أنواعخمسة

منالعلويالجزءويغطيمتر.5.2إلىتنبسطأجنحته

.فلزيبريقذوألممودري!شجسمه

كيسشبهالذكرمنقارتحتينموالتوالدموسموخلال

فيالفرقاطويتكاثر.الغزلمحاولاتعندينتفخأحمر

والعالية،العاديةالصخورعلىأعشاشهويبني،مستعمرات
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حئههيثتفرالأسطعائرا!اا)اضأ!دار.المداريةأ!اطة!افييعيمقالفرقاط

التوالد.موسمحلالالاحمر

السمكيأكلوهو.المس!صنةغيرالجزرفيالأشمجارأو

غيرهمنيخطفهأوأجحراسط!حمنيصطادهالذيوالحبار

الطيور.من

وللقيامدلحراسةتستحدمحربيةسفينةالفركاطة

الصواربإطلاقتستميعأاسحفينةوهذه.بالدورية

السفنهذهلعضوفى.الغواصاتضدوالطوربيدات

أصسطح.اوسفرأطائراتاضدلاستخدامهاموجهةصواريخ

تحم!!أنتستطيماالأحصبرالحجمذاتالفرقاطاتوبعض

راداروأطفرقاطات،اثش!تأرمضادةواحددمروحيةطائرة

وسفنالأعداءئرات!إعرأ!لاصتسفرصديصوتوأجهزة

منالحجمفىقليلاأصعروالفرقاطات.والغواصاتالسطح

تزيحرفرطرازمنالأستراليةالأسطولوسفن.المدمرات

عنفاتوأ!امترا،131طولهارالماء،منمترياطنا0275

كيلو05)عقدة27بسرعةوتسير،بخارية)توربينات(

الأسطولسفنتشملالكبرىوالفرقاطات.الساعةفىمترا(

العريض،السيفأوسوردبرودالمسماةالبريطانيالملكي

ولهامترا،311وطولها،متريطن000.4تزيحوهذه

.عقدة03حوافيتبلغعاليةسرعةتمنحهاغازيةعنفات

مروحيتينطائرت!تتحم!هذهالعريضأسسيفاوسفن

مدىذات:صواريخأصلسفن،المضادةإكسوستوصواريخ

ضدللاستخدامطوربيداتتحملكما،الجويللدفاعقريب

طائراتعنللكشفمجهزةالغواصاتأنومع.الغواصات

السفنوفيم.رفيعةدروعهافإنومهاجمتهاوصواريخهالعدو

الالومنيوميستحدمالمثالسبيلعلىأمازونطرازالبريطانية

الخبرةولكنبنائها،فيكبيرنطاقعلىالوزنالخفيف

الفود!ذأنأظهرتأم829عامفوكلاندجزرفيالقتالية

وفي.الثقيلوزنهمنالرغمعلى،أفضلببطءيحترقالذي

عشرالثامنالقرنخلالالخشبيةالشراعيةالسفنزمن

05منأقلتحملسريعةسفناالفرقاطاتثانتالميلادي

(ام459-1)939الثانيةالعالميةالحربوخلالمدفعا،

سفنابوصفهاالبحريةالخدمةفىأغرقاطاتاأ!إدخاأعيد

تعدواليوم.الغواصاتلصيدمصممةللحراسةصغيرة

العسكرية.البحريةفىمهمةالفرقاطات

.المدمرةالالرادبمأيضا:انظر

الكريمالقرانسورمنالفرقانسورة.سورة،ناووط

.والعشرونالخامسةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

لأنالفرقانتسميتهاجاءت.آيةوسبعونسبعآياتهاعدد

عبدهعلىأنزلهالذيالمجيدال!صتابهدافيهاذكرتعالىالحه

لأنه،ال!نسانيةعلىال!جرىأضعمةاوكانعث!،محمد

الحقبينبهأدلهفرقالذيالمبينأضياءواأسساطعاالنور

نأحقولهذا،والإيمانوالكفر،أظلامواأضوروا،والباطل

ن.الفرقعليهيطلق

شبهاتوتدفع،العقيدةبشؤونتعنىالسورةهذه

العظيم،القرآنوحولظ!ص!،محمدرسالةحولالمشركين

وصحة،القرانصدقإثباتحولمحورهاويدور

والاعتبار.للعظةالقصصبعضوفيها،المحمديةالرسالة

تفننالذيالقرآنعنبالحديثالكريمةالسورةابتدأت

أساطيرأنهفزعموأ.بآياتهوالت!صذيب،فيهأ!عنباالمشركون

مرةالكتابأهلبعضبمعاونةمحمداحتلاقمنوأنه،مرة

تعالىاللهفرد،ثالثةمرةمبهيئسحرأنهقزعموا،أخرى

الأدلةوأقام،الباطلةالأوهامواالكاذبةالمزاعمهدهعليهم

أمراسمورةتناولتثم.العالمينربتنزيلأنهعلىوالبراهين

يكونأناقترحواحيثالمعاندينالمشركينوموقفالرسالة

تكونفالرسالةالرسولببشريةسلمواوإنملكا،الرسول

بالبرهانضمبهتهمتعالىاللهردوقدوالثراء،الجاهذويفى

ثم.الباطلظهرتقصمالتىالدامغةوالحجة،القاطع

ثمبهوأقرواالحقعرفواالمشركينمنفريقاالسورةذكرت

بالظالم)ذلكفعلمناللهوسمىالضلالإلىانتكسوا

.27:المرتان!يديهعلىالظالملعضويوم

وجاءإجمالأ،الأنبياءبعضذكرأسسورةاثماياوفى

النكالمنبهموماحلالمكذبينأقوامهمعنالحديث

وقومالرسوأصحابوثمود،وعادنوحكقوموالدمار،

ووحدانيتهاللهقدرةدلائلعنالسورةتحدثتكما.لوط

صنعه.عجائبوعن

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انو

الكريم.القرآنسور(بموسوره

.فرساوس،برسييوس:نظرا.وس!رقا
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التجهيزاتمنومجموعةالنيرادمكافحىمىلعددضخممبنىفيالحريقإخماديحتاحالإطفاء.لفرقالأساسيةالمهاممنتعتبرالنيرانمكافحة

.الصورةهدهماتظصهمثل

الإطفاءفرقة

فىالخدميةالهيئاتأهممنواحدةالإطفاءلمحرقة

فيتندلعالتيالحرائقبمقاومةالإطفاءفرقتقوم.المجتمع

والأماكنالتجاريةوألمحلاتوالمكاتبوالمصافيالبيوت

الأفرادلحمايةبأرواحهمالحرائقمكافحوويخاطر.الأخرى

علىالأعمالأخطرمنالمهنةهذهوتعد.والممتلكات

.اللإطلاق

الإطفاء،بفرقيعملونالذينوالنساء،والرجال

غير،الطوارئحالاتمختلففيأيضاالناسيساعدون

الذينالأفرأديساعدونالمثالسبيلعلىفهم،الحرائق

،حادثوقوعبعدقطارأوسيارةفىيحاصرون

.والفيضاناتالأعاصيرضحاياويساعدون

عن،الحرائقحدوثمنععلىالإطفاءفرقتعمل

يقومونأنهمكما،الحريقمنالسلامةأنظمةتنفيذطريق

وأماكنالمنازلفيالحرائقمخاطرإلىالأفرادبإرشاد

الأفراد،لإهمالنتيجةالحرائقمنكثيراويحدث.العمل

ذلكفإن،الحرائقخطورةعنالأفرادتوعيةتمإذاولذلك

الحرائق.منعفييساهم

الإطفاءفرقعمل

منكثيراالإطفاءفرقتستخدم.النيرانمكافحة

،المضخاتعليهايطلقالتيالشاحناتمثل:الأدوأت

الحريق،علىالماءلرشوخراطيممضخةتحملوالتي

لرفع،توصيلاتذاتسلالمتحملالتيالسلالموعربات

أدواتتشملكماالبناء.نوافذمنالأفرادلإنقاذمنصة

المركباتومنالإطفاء.ووسائلمعداتالنيرانمكافحة

التي،الرغوةمزوداتالحرائقمكافحةفيالمستخدمة

معظمفيالكيميائيةوالموادالزيتحرائقلمكافحةتستخدم

مضخةالأقلعلىلديهاإطفاءمحطةوكل.الكبيرةالمدن

حالةفيالحرائقمكافحوويعمل.سلالموعربةحريق

ويجب.مسؤولوتوجيهاتإشرافتحتفريقا،الحريق
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منأنواخعدةمعالتعاملكيفيةتتعلمأنالإطفاءفرقع!ى

الخططمنمعيننوعإلىحريقكليحتاجحيث،الحرائق

على،مبنىحريقلمكافحةالمستخدمةفالطرق.لإخماده

م!!افحةفىالمستخدمةتلكعنتختلف،المثالسبيل

م!صافحويتصدىحجفأالتاالشرحويبين.غابةفيحريق

الحرائق.منالنوعينلهذينالحرائق

الإنذار،جرسسماعبعد.مبنىفيالحريقمكافحة

أوامرهويصدر،أصةالحاأبسرعةالمسؤوليحدد

.العم!!وبدءاللازملاتخاذالحرائقلمكافحي

المضخةمنالخرطومبتوصي!أولآالحريقمكافحويقوم

الماءخرطوميسحبونذلكبعدثمللماء،صنبورأقربإلى

اهتماموينصب.الحريقبهاالتىالأماكننحوويوجهون

صتوذلكبمالحريهتانتشارمنععلىأولآالحرائقمكافحي

ذأسكبعدث!اأطحرية!،نقصةأأقربعلىالماءرشطريق

كاملا.المبنىفيالحريقيطفئون

م!صافحيم!أخرىمجموعةنفسهالوقتفيتبحث

الحريق.نتيجةالمبنيفيحوصرواالذينالافرادعنالحرائق

خلالمنالافرادلإنقاذأصسلاأصمااالمبانىبعضفيوتستخدم

السلالممنصاتوصولامشطاعةلعدمنظراولكنالنوافذ.

فإن،العاليةللمبانيأضامناالدورمنأكثرإلىالهيدروليكية

للوصولالدرجاستخدامإلىيضطرون،الحرائقمكافحي

المبنى.منالعلياالأدوارافيالمحاصرينالأفرادإلى

وذلك،المبنىتهويةالحرائقمكافحىعلىويجب

بمالحريهتأثماءت!صنتالتيوالعاراتوالحرارةالدخانلإخراج

بعض:شىأوت!سسيرها.أصنواشذابفتىيقومونفهمولذلك

تتمنموإذاالجدرار.أوأسسقفافيفتحاتيحدثونالأحيان

إلىذلكيؤديفقد،والغازاتالحرارةمنالمبنىتهوية

بعضفىالحرالقمكافحيعلىويجبإنفجار.إحداث

.والدخانالقتارمنللوقايةللتنفسجهازارتداءالأحيان

يأأوالأثاثحمايةالحرائقمكافحوويحاول

وضعطريقعنوذلكبمبأذىتصبلمأخرىممتلكات

ثمبالماء.لاتتأثرحتىالممتلكاتهذهعلىبلا!شيكغطاء

ظاهرةغيرشعلةأيةعنذلكبعد،المكافحونيبحث

تمالحريقأنمنللتأكدالرمادينظفوأخيراللإطفائها،

.إخماده

معرفةالحريقم!صافحويحاولالحريرتإخماديمأنبعد

عنالمسؤوليعدكمابدأ.وأيرالحريقحدوثأسباب

وتشمل،المهمةالحقائقفيهيوضحتقريرا،الحريقإطفاء

الحريق،وأمحباب،الحادثفيتوفواالذينالأفرادعدد

الخسائر.تكلفةوتقدير

تظهر.العشبيةوالأراضيالغاباتفيالنارمكافحة

البعيدةوالأراضيالعشبيةوالأراضي،الغاباتفيالحرائق

.للمياهمصادرلهاوليستإليها،الوصوليصيسعبالتى

تستطيعالماء،تحملشاحناتالمحليةالإطفاءفرقوتمتلك

الطائراتفيالملاحظونويقدم.أصعبةاالطرقعلىالسير

قدالأحيانبعضوفى.وحجمهاأضاراعنتقريراالمروحية

الحرأئقم!ظفحيلحملالمروحيةئراتأ!اأاتستخدم

الكيميائية،الموأدلرلقوأيضا،الحريقم!صانإلىأعموإيصا

أضار.اانتشارلإيقاف

بسرعةالعشبيةوالأراضيالغاباتفيالناروتنتشر

مكافحويلجألذلكعليها،التغلبالصعبومن.كبيرة

ذلكولتنفيذ.ممكنةمساحةأضيقفيالنارحصرإلىالنار

منمتقدمةبمسافةالأرض،امنشريطبتحديديقومون

والعشبالأشجاريقطهعودذلكوبعد،أطتسارعااللهب

ويحدث.الجراراتأوالمجاريفبوساطةاخترابويبعدون

بينالمحصورةالمنطقةفىخلفياحريفاالحراءشم!!افحو

منعهو،ذلكمنأ!د!واأصلاالشتعلةأعار:اأساراحاحز

أوالنارحصريتماأنبعدالانتشار.منأ!لهبااصسمةأ

الترابإلقاءأوالماءبرلقالحرائقمكافحويقومتطويقها،

إخمادها.يتمحتىالنارعلى

معالإطفاءفرقتتعامل.الطارئةالإنقاذعمليات

قد،المثالسبيلفعلى.الحريقحوادثغيرفيالطوارئ

نأبعدحوصرواأفرادلتخليصالحرايمسمكافحويستدعى

عمالويقوم.لسيارةحادثوقوعأو،المبنىعليهمتهدم

إلىللوصولالحديديةالأبوابأو،الجدرانلاختراقالإنقاذ

ببعفالإطفاءفرقفيوتوجد.وإنقاذهالمصابالشخص

الطب)أيباراميديكتسمىمساعدةطبيةحدةر،أأررا

وقتالطيةالخدمةتقدم(،الحوادثمسرعفيالإلممعا!يا

المعالجةتقديمعلىالحرائقمكافحوويدرب.الحادثوقوع

فىيكونونالذينالأشخاصأو،القلبلمرضىالطبية

الخدمةلتقديمإسعافسيارةوتستخدم.عنايةإلىحاجة

ومذياعوأدوية،طبيةبأدواتمجهزةوتكون.الطهبية

مستشفى.بأقربالاتصالليمكنأتجاهينبمذياتصال

وتقليلالحرائقلمنع.الحريقمنوالسلامةالحريقمنع

العامةالمبانيبفحصالمحليةالإطفاءفرقتقومخسائرها

الحريق،منالسلامةطرقبتعليمتقوم،كماوالمنازل

الممتلكاتأوللمبانيالعمدالحرقجرائمفيوالتحقيق

.الأخرى

خاصةأنظمةالمدنمعظمافي.العامةالمبانيفحص

والمتاجرالمسارحمثلمبانعلىتطبق،الحرائقمنبالسلامة

ألاعلىالأنظمةهذهوتنص.والممستشفياتوالمدارس

تنصكما،المبانيإنشاءفيالاشتعالسريعةموادتستخدم

منوعدد،المتنقلةالحريقطفاياتمنعددوجودعلى

الإطفاءفرقمسؤولوودفحص.البنايةفيالطوارئمخارج
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حيثبمالسلامةأنظمةلتطبيقآخرإلىوقتمنالمبانى

ومخارج،التسخينونظامالكهربائيةالتجهيزاتتفحص

المبانيأيضئايفحصونكما.الحريقوطفاياتالطوارئ

السلامة.بأنظمةالتزامهامنللتأكدالجديدة

الحريقعنالناجمةالوفياتأكثرتحدث.المنازلفحص

خاصةسلامةبرامجالإطفاءلفرقفإنولهذا.المنازلفي

بناءالمنزللفحصالإطفاء،فرقةأفرادأحدويرسل.بالمنازل

الإطفاءرجليقدمالفحصوبعد،المالكطلبعلى

ويتم.حريقحدوثعندسلامةأكثرالمنزللجعلتوصياته

أنظمةمثلالأموربعضمنالتأكدالفحصعمليةخلال

تحتكهربائيةتمديداتهناككانوإذا،والتسخينالتبريد

بأكثرمحملةالكهربائيةالقوابسبعضكانأوالسجاد،

عمليةعلىالأسربتدريبالإطفاءرجالويقومطاقتها.من

الحالة.هذهفيالصوب

كاشفبتركيبالأفراد،الحريقمنعخبراءينصح

.الدخانوجودحالةفيإنذارايعطيجهازوهو،الدخان

الأماكنمنعددفيالجدرانأوالسقفعلىالجهازيوضع

الأسرةتكونحينما،عادةالحرائقوتحدث.بالمنزل

نأقبل،الأسرةالدخانكاشفويوقظ.النومفيمستغرقة

معهالهربويصبح،مكثفبشكلالدخانيتزايد

الذيالحرارةمكشا!جهازأيضاوهناكمستحيلا.

جهازولكن.معيناحداالحرارةتتجاوزحينمايصوت

الإنذار.فيالحرارةكشفجهازمنأسرعالدخانكشف

الوقائية،الأمورمنيعدالمنزلفيالحريقمطفأةوتوفير

لنوعالمنالمسبةالحريقمطفأةيستخدمأنالفردعلىويجب

حريقلإطفاءالماءلايصلح،المثالسبيلفعلى.الحريق

ايلإطفاء.غازمنمعينةنوعيةإلىيحتاجلأنه،الزيت

المنظماتبعضمعالإطفاءفرقتعمل.العامةتوعية

والخطواتالحرائقمنعطرقالمجتمعفىالأفرأدلتعليم

الحرائق.حدوثعنداتباعهاالواجب

للدارسالموادبعضالإطفاءفرقمسؤوليبعضويقدم

منالهروبخطةعلىيشرفونكما.السلامةلأنظمة

.المدارسفيالحريق

مباحثأفراديقومالمتعمد.الإحراقفيالتحقيق

هناكأنشكوكوجودحالةفيأدلةعنبالبحثالحرائق

فيالإطفاءفرقمسؤولىبعضويقدرمتعمدا.حريفا

متعمد.بفعلبدأتالحرائقنصفأن،المدنبعض

الإطفاءفرقأجهزة

نظما-الإطفاء:لفرقالمهمةالأجهزةتشمل

الإطفاءمركبات3-،الحريقمعدات2-،الاتصالات

الإطفاء.رجاليرتديهاواقيةملابسإلىبالإضافة،الخاصة

الذيالحريقعنالإطفاءفرقتنذر.الاتصالاتنظم

الإطفاءفرقإلىالإنذاراتمعظموتصل،الاشتعالفيبدأ

إنذاراتوهناك.الطارئةالهاتفيةالاتصالاتطريقعن

خاصةصناديقمنإشاراتطريقعنآلياتصل،أخرى

فيالموجودةالإنذارأجهزةصناديقمنالدليلبعضوفي

غرفةإلىالطارئةالهاتفيةالاتصالاتوتوجه.الطرقزوايا

يتم،التحكمغرفةومنالإطفاء.فرقفيالرئيسيةالتحكم

إطفاءفرقةأقربإلىالحالمموبطريقعنرسائلإردممال

الوصولكيفيةالرسالةفىويوضح،الحادثمكانمنقريبة

الحرائقمكافحويكون،الرسالةتسلممنثوأنوبعد.إليه

الحريق.مكانإلىطريقهمفي

الإنذاراتأجهزةتثبت.الأوتوماتيةالإنذارأجهزة

الأجهزةهذهتشمل.العامةالمبانىمنكثيرفىالأوتوماتية

بصورةصممتوقدالحرارةوكاشفالدخانكاشف

الإنذارلاستقبالالرئيسيالمركزإلىآليةإشاراتترسل

لإنذارأ!االبناءفىالمثبتالرشاشةنظاماستخدامويمكن

أنابيبمنشبكةمن،النظامهذاويتكونآليا.الإطفاءفرق

الأنابيبلهذهويكون.المبنىأنحاءجميعفيمثبتةالماء،

وعندئذ،حريقمنالناتجةبالحرارةتأثرتإذاتفتحفوهات

إشارةترسلنفسهالوقتوفي،الحريقعلىالماءرشيتم

مكانإلىالإطفاءفرقوصولوبعدالإطفاء.فرقةإلىآلية

بعضوفي،الموقفعنالرئيسيالمركزإبلاغيتم،الحريق

الأفرادمنإضافيةمساعداتإرساليطلبقدالأحيان

مذياعطريقعنالرئيسيبالمركزالاتصالويتم.والمعدات

.للاتصالاتاتحاهينذيمما

حريبئحدولت1،تعملماذا

كاتإذأإلاالنارمكافحهولاتحاولى!والا"اللبنى3كرغا1-

كاجرأ.صغير،مئ!ةفي

بكضع4بابأيفتح!كبللمهـاخنملمسوربابأ،-لاتقتح

قدإلي!،موجهالنهارو!جأنحنيفهزاسحاخئاكافيفإذأعليه

حاول.والرحانالحرأرةئتيجهوكاتكإليالبابف!عيودى

*المعهماعدةتأتيحتىإنعتظرأوآحرطوإرئمهضربمصنال!ب

"حيث.دخانبهاالتيالمنطقةفيإلارضعلىازحض3-

تآنيرهايقلوبالشاليأمحاى،ألىزإرز"اوأخار11!رتفع

-الأرضقريى

يساعدهذألأر،!املا*فيالنهارإش!علبإنالاتجهـر4-

تحمدا"الأرضعلىتدحرجبهلإشتثالها.أياد،على

إلعكئعلى"

بفوقةواتمحلإلاحوال.حقىحالبأيئالمبنيإبىلاتعد-،

أفراررهناككاقيلإأ!إ،للمبنىمغاررلديعدالإطفاء

ءا.ال!فركهحضورحتى)نتفىالمينىك!سحهاصرولط

لأئدادهم!
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منأنواععدةالإطفاءفرقلدىالإطفاء.معدات

معدات2-الحريقمضخاتأ:وتشملالمعدات

الإنقاذ.معدات3-السلال!ا

وتشتملالماء،منقى000.1تحملالحريقمضخات

الإطفاءعمليةأثناءاطاءسحبيمكنها،كبيرةمضخةعلى

الماءتصهارمنأوالحريرتبإطفاءالخاصةالماءمصادرمن

اهـهـاصتالماءدفعتنطرعنالمضخةوتعمل.الأخرى

!االماءبكميةوتتمددسعتهاالشديد،الضغطتحت

اكتيهيأغويةاألمضخاتا.بالدقيقةتدفعهاأنتستطيع

ويلحق.الدقيقةفيالماءمنلترهو...منأكثرتضخ

.الأحجامالختلفةوالفوهاتالخراطيممنعددبالمضخات

يسمىصغيرقطريخرطومبهايلحقالأحيانبعضوفي

هذاويستخدم.ب!صةعليملفوفاويكون،التقويةخط

الحاصةالمضخاتدوتزو.الخارجيةالحرائقلإطفاءالخط

مثلأخرىبأدواتوالغاباتالأعشابحرائقبمكافحة

المضخاتمعظموتحمل.التبنجمعوأدواتالمجاريف

أيضا.السلالممنعددا

مركباتمنالمعداتهذهتتكون.السلالممعدات

سلفاتحملالأولي:نوعانوهي.دوارةمنصاتذوات

يعادلماأومترا،03ارتفاعإلىالحتمديدقابلامعدنيا

المنصةذاتالمركبةوتسمى،والثانيةاجناء،أد:ارثمالية

عدداتحملبالقفصشبيهةبحجيرةمزودةاعيدر:أج!جة،أ

مثبتةبمفصلذراعذاتبرافعةمتصلةوهىالأفراد.امن

إلىالمعداتأكبرفىالذراعويصل.متحركةقاعدةعلى

خرطومالذراعبداخلويوجدمترا.45تتجاوزمسافة

علىالماءلرش!ويستخدم،أسذراعاامتدادعلىمثبت

ونقالة،متحركةبسلالمالمركباتهذهوتزود.الحري!ى

بأدواتتزودكما،أولىإسعافوصندوقللجرحى

منأنواعثلاثة

الحريقمعدات

الأدواسوهدهة،دوا--داكمةو-،..-،01-دا-حأدناهفسحمةأ"امسو11ت!
ممصهر!مررمصحههدر!بجهممصه!صهص!()-هـصوس!.

المسصةداتوالمركبةالهيدرولي!جةالممصةداتصبهالمرأيصااتسحدصما،ا!سعلىالماء3تارتستحدماضلاتا

لح!!:.مسىسا!دحلاا!سالألراداإعصادعملية!ىاسد:اردا

!أ

طومحر

لمياها!ص

الماءحرطوء

قاسلسلم

للامئداد

دوارةمعصة

صالاستمادا"أعمد!-

اخفويةاحصأ

المستودخقسم

طومحر

صرمتصال!ا

اضحريراا

دفالسلم

سصحةاتصالقعص

الحرطوم

اخفويةهحطا

ه!!هه5

مصعحةالتحريرقسم

الحريقمضحة

دات!ركة

درارةسصة



الحريقأدواتتشملالحريقأدواتمعتحملالتىالتجهيزاتبعض

لتحطيمتستحدموالتيوالعتلاتالفؤوسمثلبالقوةالاقتحامووسائل

الأوليةالإسعالاتمثلأخرىتحهيزاتوهناك.غرفةأومبنىجدران

القوية.والمراوحوالأقنعةالأكسجينوأسطهوانات

أص(

!؟أبر

،حعمود1غفأس!أرزسة3حمل

،أرمحيأأأأمطرقة!عتلة

وتشملالمبنىجدرانفيفتحاتلإحداثوذلكالاقتحام

ثقيلة.ومطارقبالطاقةتعملومناشيرفؤوسا

مثلالجوانبجميعمنمغلقةمركباتالإنقاذ.معدات

ذكرتالتينفسها،الأدواتوتحمل،الإسعافمركبات

هذه،علىوعلاوةوغيرها.الاقتحاموأدواتالسلالمفي

المشعلمثل،الامشثنائيةبالأوضاعخاصةأدواتتحمل

بمحركتعملورافعةالحديد،لقطعالأستيلينىالأكسجيني

وبعض،للحريقمضمادةوصمترات،الثقيلةالأجساملرفع

الضرورية.الطبيةالتجهيزات

الرغوةمركباتتشمل.الخاصةالإطفاءمركبات

الركوةمركباتترشالحرافق.وقوارب،للمطارات

كيميائيةموادأو،المحترقةالطائراتعلىرغوتهاللمطارات

حرائقفيفعالغيروالماءالنار.علىللسيطرةجافة

وأووقود،زيوتهناكيكونحينماخاصة،الطائرات

النيرانالحرائققواربتكا!.بالطائرةالخاصةالموادبعض

البحر،ساحلعلىالممتدةالأرصفةمبانيأو،السفنعلى
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إلىمدهويمكندوارةمنصةعلىنصبالدوارةاللنصةذوالسلم

مترا.ثلاتينارتفاع

بهذهيوجدحيثالماء،علىالمطلةالمبانيواجهاتأو

أوالبحرمنالماءتسحبالتي،القويةالمضخاتالقوارب

المضخاتهذهوتضخالنار.علىوترشه،البحيرةأوالنهر

الدقيقة.فيماءلتر38و...

ملابسارتداءالحرائقمكافحةتستلزم.الواقيةا!للابس

أخطارأيةأو،أثقالسقوطأو،اللهبمنللحمايةخاصة

الحريق،ضدسترةيلبسونالحرائقفمكافحو.أخرى

خصيصاصنعتوخوذةوقفازاتوأحذيةواقيا،وسروالأ

يستخدمونكما.الكيميائيةالموادحرائقمنلحمايتهم

بجهازموصلةتكونالأقنعةوهذه،الغازاتمنواقيةأقنعة

الظهر.علىمثبتللتنفسأكسجين

نأ،الحرائقمكافحىعلىيجب،نادرةحالاتوفي

،ركابطائرةاحتراقحالةفى،كمااللهبوسطيسيروا

فيالحرائقمكافحوويرتدي.المسافرينإنقاذمنلابدإذ

لعكس،بالألومنيوممبطةالحريقضدستراتالحالاتهذه

كله.الجسمتكسوالستراتوهذهالجسما.عنالحرارة
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وأ:الحر!!،أطهىاصدأ!ا!سةاا*سارتداءعليهمالحرائقمكالمححو

لماهـا!أحدلة،سرا:بسرا!يلسمودحيت،أحرىأخطارأية

إ،اررحادا،حاق1اضماديالأقسعةاوتستحدء.الحريقضدوخودات

.والغازات

الإطفاءفرقأنواع

الإطفاءفرق-أ:التاليةالأنواعالإطفاءفرقتشمل

الإطفاءفرق3-المتطوعةالإطفاءفرق2-المتفرغة

.الأغراضالمتعددة

فرقالكبيرةالمدنمعظمفى.المتفرغةالإطفاءوق

حريق.حدوثحالةفيبسرعةتستجيب،دائمةإطفاء

بالتشاورالوزراءمجلسوضعمثلا،المتحدةالمملكةففى

بفرقالخاصةأطوائحاالإطفاءلفرقالرئيسيالمركزمع

.والعملياتوالتجهيزاتللتدريبوالمقاييعسالإطفاء

حيثمنالإطفاءفرقمسؤوليةالمحليةالسلطاتوتتحمل

فت!ن.والتجهيز،والتمويل،للممارسةالصلاحيةنطاق

إدارةمهاميمارسالإطفاءلفرقةرئيساالمحليةتالسلصاأ

الإطفاءفرقةتغطيهاالتيالمنطقةوتقسم.الرئاسةمنالفرقة

ممسؤول،قسمكلعلىويشرف.الأقساممنعددإلى

إذا،حريقبمكافحةللفرقةالأوامرالمسؤولهذاويعطي

قسمويستطيععنها.المسؤولالحدودداخليقعكان

يستطعلمإذاأخرىأقساممنالمعساعدةطلبالإطفاء

.بإخمادهكلصالذيالحريقعلىالسيطرة

لييعملودعندماالحرايمس،م!صافحويرتديهاللحرارةطكسةسترات

مبطنةالستراتوهده.اللهبحلالالسيرمت!سعيحةفأس:ث

.الحرارةيع!صسأ!دياالأأسميوءسا

فيالحمايةالفرقهذهتوفر.المتطوعةالإطفاءفرق

ونساءرجالالفرقبهذهويعمل.القرويةوالمجمعات،المدن

ماليةحوافزالفرقبعضوتدفع،دائمةغيربصورةيعملون

علىأساسيةبصكمفةتعتمدأنهاإلاالعامل!ت،لبعض

تاركينالمتطوعونيهرع،حريقيشبفعندما.المتطوعين

الإطفاء.فرقةإلىبسرعةويتجهون،ومنازلهمأعمالهم

بعضهمولكنراتبا،الفرقبعضفيالمتطوعونويتقاضى

بريطانيافىويوجد.شيئالايتقاضونأخرىفرقفى

مليونالغربيةألمانيافىيوجدحينفي،متطوع000205

بعضالمتطوعةالإطفاءفرقلدىيوجد.متطوع

حالةفىولكن،الحرائقلمكافحةالبسيطةالتجهيزات

.بالمساعدةالمجاورةالمجتمعاتتقومكبير،حريقحدوث

بعضتحافظالأغراف.المتعددةالإطفاءفرق

فرقعلىالخاصةالصناعاتوبعض،الحكوميةالأجهزة

علىالحكوماتتحافظكما.الأغراضالمتعددةالإطفاء

العسكرية،القواعدفىالحريقمكافحةوحدات

التعاملعلىمدربةالوحداتوهذه.ال!جيرةوالتجهيزات

العادية.الحرائقإلىبالإضافة،والطوارئالحرائقمع
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منالقريبةالأماكننيالممتلكاتوتخربالحياةتهددالغاباتحرائق

الريفية.المناطقفيوبخاصةصيف!كلأستراليا

علىمدربونمثلا،الجويةالقواعدفيالحرائقفمكافحو

فيالحرائقمكافحيأنكما،الطائراتحرائقإطفاء

معالتعاملعلىمدربون،النوويةالقدرةمحطات

بإطفاءالأغراضالمتعددةالإطفاءفرقوتقوم.الإشعاعات

حرائقأستراليافيالمتطوعونويكافح.الغاباتحرائق

فرقةتشغيلطريقعنوذلك،عامكلتشبالتي،الغابات

الموادصناعةفىالمتخصصةالمصانعوبعض.الغاباتإطفاء

لدىيوجدكمابها.خاصةإطفاءفرقتكون،المتفجرة

بها.خاصةإطفاءفرقالمطاراتمعظم

ئاريخيةنبذة

القديمة،رومافيالحريقلمكافحةمنظمةأولتأ!سست

عامالحكمتسلمالذي،أوغسطسالإمبراطوركونحيث

كانت،الحراسسماهاالناس!منمجموعةالميلاد،قبل27

كما،يشبحريقأيعنوالإبلاغالشوارعمراقبةمهمتها

العلماءولايعرف.الشرطةقواتبمهمةأيضاتقومكانت

لندنحريققبلالحريقإطفاءمنظماتتطوراتعنكثيرا

أنحاءمعظمالحريقهذادمروقدأح!.666عامالكبير

يكنلمالحريقوقبل.مأوىبلاالافرادآلا!توترك،المدينة

شكلتالحريقبعدولكن،الحرائقلمكافحةمنظمةأيبلندن

فيالحرائقالغاباتحرائقمتطهوعو.ويكافحسيدنيمتلالكبيرةلمدن

ممتلكاتلحماية،خاصةإطفاءفرقالتأمينشمركات

الملصقبالمبانىفقطتهتمالفرقهذهوكانت.عملائهم

وفي.بالشركةوالخاصةالحريقضدالتأمينعلاماتعليها

شركاتتعاونت،الميلاديعشرالتاسعالقرنثلاثينيات

أولتعدالتي،لندنإطفاءفرقةلتأسيسبينهافيماالتأمين

بمكافحةتهتموكانتبريطانيا.فيللإطفاءمركزيجهاز

هذهوتحولت.لندنحدودداخلالمبانىجميعفيالحرائق

عامأسعستالتي،لندنلمقاطعةالإطفاءفرقةإلىالمنظمة

العالم.فيالإطفاءفرقرائدةاليوموتعد،ام866

استخدامبدأعشر،التاسعالقرنمنتصفوفي

وتتطلب.اليدويةالمضخاتمنبدلأالبخارمضخات

بدايةومعلتشغيلها.الأفرادمنأقلعدداالبخارمضخات

محلوالزيتالديزلمحركاتحلت،العشرينالقرن

كبيرةتطوراتحدثتالحينذلكومنذالبخار.مضخات

الحريق.مكافحةوأساليبطرقفي

العثرين،القرنسبعينياتخلال.الحديثةالتطورات

إطفائهافرقالدولمنكثيرفيالحكوماتشمجعت

الراميةالنشاطاتفيوالمالالجهدمنأكبرقدرلتخصيص

الحرائق.لمنع
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مدالإطفاءفرقا!تحد!تهاالخيولتجرهاالتىالبخارمفمخات

هدهواعترتا!ري!.اافرداسداياتإلىأ!القردمنتصرو

تستعم!إحت!صااكتييةامميد"،طصحاتمقارسةأسا!سياتطوراالمصحات

قل.مر

صىأخاباارتفاعاأصفاءال!اصرثواجهت،الستينياتومنذ

علىالأمري!جة،االمتحدةأ!لاياتاففي.المتعمدةالحرائق

مأ069ب!تالتعمدةاالحرائةىمعدلارتفع،المثال!مبيل

حدةأضخفيضمحاولةوفي03%.0بنسبةأم177و

منأكبرعدداالإطفاءفرقاستخدمت،المشكلة

لوضعوسعتالعمدالحرقجرائمافيالتحقيقمتخصصي

التشريعية.السلطاتمنضدهاأشمدعقوبات

مكافحةنشاطاتفيلالذكرالجديرةالمشاكلومن

بعضفىكسبتهاتصلوالتي،الكاذبةالإنذاراتالحريق

الإطفاء.فرقتتلقاهاالتيالإنذاراتثلثالمدن

بجانبالنساءحالياالإطفاءفرقمنعددويوظف

فىيششركنسابقا،أشرناكماأضساء،اوكانت.الرجال

بداياتمنذأوروبافيالحريقلإطفاءالتطوعيةالنشاطات

كعضواتاستخدامهنول!شعشر،التاسعالقرن

القرنممبعينياتمنذبدأالإطفاءافرتفيمحترفات

العشرين.

للنارالتصميد

ا!الأدعااحراي!

اطتع!دالحرق

الحراريالرسم

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

السا،مول

الحريقضداشأميراعلاممات

علم،العالات

الطبياحسماعد

الحريقمطفأة

اررحالىام!صتحا!

الار

الحريقص!ا!قايةا

الموضوعصرعنا

الإطفاءفرقعمل

.اداييم!صالمححه-أ

الطارئةالإلقادعمليات-!

الحريهتمنوالسلامةالحرتصر!
!-!

الإطفاءفرقأجهزة

الخاصةالإطفاءمربهات-حالاتصالات!!

الواقيةالملابس-دالإطماءمعدات-!

الإطفاءفرقأنواع

المتفرعةا!لإطظء:!ق-أ

أطتطوعةاالإطماءاوهـق-ا-

الأعراضراالمتعددةالإطماءاىهـق-!

تاريخيةنبذة

صين؟حطوتحالة!ىاتباعهايحصانتيالإصاءاتاما

إطماء؟فرية!أ!أرتكون!جص-2

الحلفيه؟والارالارحاحرعوائدما3

والممارل؟المانيالإطفاءضقتفحصطادا-4

الليسة؟اشعوةامتحداماتما

؟الحرارةوكاشف!الدحالىكاتىيعحل!يو-6

؟يحترقمىبتهويةالحرائقم!!اشحويقوملادا-7

الجنودأسعسهاعسكريةفرقةلئديئالأسافف

الحرببعدفرنساإلىأيرلندامنضواأ!ذينا،الأيرأسديونا

عشر.السابعالقرنأواخرفي(وليمإلى)نسمةالوأجمية

فيفرنساجانبإلىببسالةالأيرلمديةالفرقةوحارلت

الأسبانىالعرش!سبيلفىرحاهادارتالتى،الكبرىالمعارك

أطلقوهاالتيالحربصيحةوكانتأم(017-371)2

أم(.196)لمريكمعاهدةإلىإشارةلمريكتذكرهي

قيادةتحتالأيرلنديةالفرقةدافعتأم،207عاموفى

الجيعشضدكريموناعنبنجاحأوماهونيدانالرائد

كبيرحدإلىالفرقةأسهمتأم745عاموفي.النمساوي

فونتينوي.معركةفيالبريطانيينعلىالفرنسي!تانتصارفي

.البريالإوز:أيضاانظر

الذينالعازفينمنمجوعةالموسيقيةالفرقة

الفرقوتختلفوالنقر،النفخآلاتعلىأساسايعزفون

الوتريةالآلاتفيهاتؤديالتيالأوركستراعنالمولمعيقية

الالاتتشملالموسيقيةالفرقبعضولكن.الرئيسىالدور

الأوركسترا.انظر:.كذلكالوترية

أكتيالموسيقىأنواعوتتبايناليومالموسيقيةالفرقوتكثر

النحاسية،الفرقهيشيوعاالأنواعأكثرولكنتعزفها،

الجاز،وفرق،الراقصةوالفرق،المو!ميقيالعرضوفرق

وفرق،العسكريةالموسيقىوفرقالسير،موسيقىوفرق
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الفرقهذهمننوعكلوشضمن.النفخمجموعات

ولكل،الموسيقيةالالاتمنمختلفةمجموعةالموسيقية

الأ!اء.فيقستعملهاالالاتمنمجموعةالفرقمننوع

المناطقفيخاصةإنجلترافيشسائعة.سيقالنحطالفرق

عادةالتي،الحجريالفحمومناجمالمصانعتكثرحيثالشمالية

معظمأنورغم.الفرقهذهفيبالعزففيهاالعاملونيشتركما

إلامحترفينموسيقيينليسواالنحاسيةالفرقفييعزفونالذين

.الالاتهذهعلىالعزفعلىعاليةقدرةلديهمأن

فرقأحياناوتسمى.فالموسيقيةالعروفرق

أعضاءعددويتراوح.المتحدةالولاياتفيالسيمفونية

الحفلاتفرقبدأتوقدعازفا،8و.05بينالفرقة

الأوروبيةالكلاسيكيةالموسيقىتعزفالأمريكيةالموسيقية

ثمكالسيمفونيات(تقليديطالغذأتموسيقى)وهي

الموسيقيينمنالعديدالخاصةموسيقاهالهاكتب

وفرنسا،،والنمسا،لياستراوأ،مريكاأمن،المشهورين

وروسيا.،نيالماوأ

الزنوجفرقمنرئيسيةبصورةنشأتالجاز.فرق

عشرالتاسعالقرنأواخرفيموجودةكانتالتيالنحاسية

نيوأورليانزبمدينةمعروفةفرقعدةارتبطتوقد،الميلادي

بأمريكا.

الرقص،أجلمنالموسيقىتعزفوهي.الرقصو!

موسيقىمثلالتقليديةالموسيقىمنخليطوموسيقاها

والجاز.الراقصةاللاتينيةأمريكاوألحانالفالس

فرقأفراديعزف)المارلتق(.السيرموسيقىفرق

فرقالفرقهذهوتشبه،سيرهمأثناءالموسيقىالسيرموسيقى

ذات،خاصةأزياءيلبسونعازفيهاأنإلاالعسكريةالموسيقى

المشي.لتلائممنتظمةسريعةوموسيقاهم،زاهيةألوان

عروضهاتقدم،استعراضيةفرقبأنهاالفرقهذهوتعرف

وقد.العامةالمناسباتمنوغيرها،الرياضيةالمنافساتخلال

.عازف003إلىالواحدةالفرقةأعضاءعدديصل

بقواتخاصةموسيقيةفرق.العسكريةالموسيقىفرق

وتستعمل.البلدانمنالعديدفيالختلفةووحداتهالجيم!،

التيالعسكريةللوحدةالمناسبةالآلاتموسيقيةفرقةكل

فرقةمنبللاخر،بلدمنتختلففهىلذلكتتبعها،

.لأخرىعسكرية

فرقآلاتنفستستعمل.النفخمجموعاتفرق

أعضاءعدديزيدولاالنقر،آلاتعداما،الموسيقىالعرض

بالمقدرةالفرقهذهوتشتهرعازفا02علىالواحدةالفرقة

موسيقىيعزفونالذينالعازفونبهايتمتعالتىالجيدة

خاصة.بصفةلهمكتبت

باستعمالالماضيفىالفرقبدأت.تاريخيةنبذة

طريقهافيوهى،الجيوشلتشجيعوالطولالختلفةالأبواق

القرونفيالمستعملةألالاتتطورتثم.المعاركإلى

التى،الخاصةفرقهاتكوينفيالمدنبدأتكما،الوسطى

والمواسموالأعيادالمدنيةالمناسباتفيألحانهاتعزفكانت

الديخية.

السيرموسيقىفرقة

فيشائعةس!ة)المارش(

والأحداثالمواكب

فيتقامالتىالرياضية

تت!صن.لطلقاءلهواا

التيالمومميقيةالالات

منالفرقهذهتستعملها

وآلاتنحاسيةآلات

النقروآلاتنمحشمية

(.)الطبول

74،*7ء!**ير*كا

ى3

!-؟*!!

!ي!يم
!

!
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عشرالسالغالقرننهايةفي،الفرقهذهأولىوبدأت

وأداليا.فرنسام!ك!!فى،الميلاديينعشرالثامنالقرنوفى

أغردافيبريطانيا،شعسكريةموسيقيةفرقةأولظهرتثم

التى،النفخمحموعاتفرقتلتها،الميلاديعشرالثامن

.ال!صيرةوالبيوتالملكيالبلاطفيتعزفكانت

الصناعيةبريطانيامدنفىالنحاسيةالفرقظهرتثم

وفرق،الرقصفرقتلتها،الميلاديعشرالتاسيعالقرنفي

الأمري!صانفرتمننشأتالتيالكبيرةالجازمومميقى

الثلاثينياتفيذروتهاوبلغتالجاز،لموسعيقىالزنوج

أضهوروتوانى.الميلاديالعشرينالقرنمنوالأربعينيات

فرقظهرتأدإلى،الموسيقيةالفرتمنمختلفةأنواع

تحوأستوانتى،أح!ربائيةاالآلاتتستخدمالتيالروك

الأرغن.كاالمفاتي!أ!حاتآلاتإلىلاحقا

المارلق.؟لأوركستراا:أيضاان!

للأصل،مطابقةنسخصنعطريقةاثسورك

قطععلىالموجودةأضقولقواللتصميماتكاملوبمقياس

الويقةبهذهالمصنوعالنتاحيعرف.التذكاريةالنحاس

.النحاسبفرك

نقعقعادةعليهايحضرالتىالأطباقتعرفكما

النحاسياتباسمذكراهتخيىالذيللشخصوصورة

متبتة3!أخحااقطعمعظماأغديمةاالكناشفى.التذكارية

أغبور.اتغطىماو!ضيراالحجريةالأرضياتفي

منقطعة000.01منيقربمابريطانيافي

وتحويإنجلترا.جنوبيفيمعظمها،التذكاريةالنحاسيات

مقاطعاتتمتلككمامنها،الأكبرالعددكنتمقاطعة

الكلي.العددمنكبيرانصيباوسفولكونورفوكإسكس

ستوكفىبريطانيافيباقمفروكنحاسأقدمويوجد

جوناسحيرذكرىتحيىفهيسري،فيدوبرناون

منقليلعددبقى.م2771عامتوفيالذيدوبرناون

،أم35و.1277عامىبينالواقعةللفترةالنحاسيات

قطعوأجملأكبرمنبعضاعدادهافىتضموكانت

النحاسقطعمعظهماتاريخيعودبريطانيا.فىالنحاس

،أم065و0135بينالواقعةالفترةإلىالبريطانية

الوسطى.العصورفيأطفنمهمةأمثلةمنهاالعديدويشكل

ورجالوالجنودللنبلاءثميناتصويرياسجلابعضهايقدم

.القرونمجتفتلكفيالأثرياءوالمدنيينالنصارىالدين

والمعروفةالصفريةالنحاسياتمنكبيرعددفييوجد

يزينونلفرساننقولق،العسكريةالصفرياتباسم

تؤلف.الأحيانبعضفيزوجاتهموتصحبهمدروعهم

الدروعحولللمعلوماتمصدراالنحاسياتهذه

القديمة.والعادات

فركأعمالمنبمجمعاتالمتاحفمنالعديديحتفظ

وطلابه،الفنعلماءيساعدوسجلامرشداأضكونالنحاسيى

متحف:المتاحفهذهتضم.وغيرهمالأزياءومصممي

ومتحف،لندنفىالبريطانىوالمتحف،وألبرتف!ضوريا

أكسفورد.فيأشمولينومتحف،كمبردجفيالاثار

اهتماماالاثاروجمعيةالتذكاريالنحاسجمعيةوتولي

.النحاسفركوأعمالالكناشبنحاسياتخاصا

وأقصبة04تعادلللطولإنجديزيةقياسحدة؟الفرلئج

واحدتلمطوليعنيأصلاوالفرلنجمتر.002حوالى

يكنولم.محروثحقلفي(ال!رضفىمحروث)خمدث

مختلفةأطوالأيحرثونكانواأغلاحيناالأنمحدذا،هذا

.للقياسمعيارافشيئاشيئاأغرلنجاوأصبحأ!لأخاديد،

هوالفرلنجأنيرونالقدامىالإنجليزا!صاباوكان

وفى.للميلالعالميةالختلفةالمعاييرلكلبالنسبةميل

الكلمةتعنيال!صلمةصارتالميلاديالتاسعالقرن

يستخدموقلما.الرومانىالميلوهيأسديوماللاتينية

سباقاتمنفكثير.الخيل!مباقفيإلآاليومالفرلنج

لمعسافةفيهاالتسابقيكونمستويةأسطحعلىالخيل

فرلنجات.ستةأوخمسة

والمقاييس.الأوزانأيضا:انظر

،الغربإلىقرئاالستةاجةالش!اأيرلنداأجمأقاأكترظ!ط

جانبيعلىالواقعةوالمنطقةإرنينهرحوضمنافوتتأ

منإرنىوينئنهر.السفلىوإرنيالعلياإرنيبحيرتي

فرمانا،لإقليمالجنوبيةالحدودمخترقاأيرلنداجمهورية

قناتينلتشكلالبحيرةوتضيقالعليا.إرنىبحيرةليشكل

مرةالقناتانتتحدثمإنسكلين،بلدةجانبيكلاعلى

هذهومن.السفلىإرنىبحيرةلتشكلاوتتسعان،أخرى

مقاطعةخلالوينسابأخرىمرةالنهرينبثهتالبحيرة

الأطلسي.المحيطإلىمتجهاأيرلنداجمهوريةفىدوينجال

ومنذإقليما،بوصفهافرماناألغيتأم739عامفى

يعرففرمانا،إقليممنالرئيسيالجزءصارالوقتذلك

تحدهاالإداريةالمنطقةوهذه.الإداريةفرمانابمنطقةرسميا

ومنوأوماج،دنفانونمناطقالغربيالشمالجهةمن

أيرلندا.جمهوريةالجنوب

سكانا،الشماليةأيرلنداأقاليمأقلالقديمالإقليميعتبر

ء09422السكانعددبلغأم199إحصائيةوح!سب

فىللسكانإحصائيةتفردتعدلمالحكومةأنإلانسمة

الإقليممساحةوتبلغ.القديمةالإقليمحدودداخل

مساحتهافتباالجديدةالمنطقةأما2،أكم905.8

2.كم851
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بين،إرنىلهرفىجزيرةفىتقعفرمانافيالرئيسيةالبلدةإنسكلين

والسفلى.العلياإرنيلحيرة

جمالذاتمنطقةبكونهجميعهفرماناإقليمويتميز

جزرمنعددالعلياإرنيبحيرةفييوجدجيد.طبيعي

منالممبةغيرالإقليمتربةأنإلا.المتعرجةوالقنواتالغابات

فىبالماءوتشبعهاذراتها،حجمكبربسبببمللزراعة

.الجبالفيخصوبتهاوعدم،المنخفضةالأرا!ي

وعند.العاليةالجبالمنقليلعددالمنطقةفيويوجد

ارتفاععلىكيلكافجبلينتصبكافانإقليممعالحدود

إرني.نهرحوضمعظمالجيريةالأحجاروتشكل.م668

التجاويفبسبب،الأماكنبعضفيبالثقوبمليءوهو

.الأرضباطنفىالماءمجاريحفرتهاالتيوالأخاديد

)القوسآركماربلعندالتجاويفمنممتدةسلسلةوتوجد

فىهوالقوسوهذا.فلورنسكورتمنقريبا(المرمري

خلالوينسابالأرضباطنفييجرينهر،فوهةحقيقته

لممطحعلىيظهرأنقبلبعيدةمسافةإلى،التجاويف

.أخرىمرةالأرض

الأرضمنصغيرجزءفرماناإقليمفيالاقتصاد.

والأغنامالأبقاريربونالمزارعينأنإلازراعيا،مستغل

والحليباللحومهيالرئيسيةالمزارعومنتجاتوالخنازير.

الغذائية.والصناعاتوالجبن

المحلية.الصناعاتأكبرمنالغذأئيةالصناعاتوتعد

الخفيفةالهندسيةالصناعاتمثلأخرىصناعاتوهناك

البلامشيكية.البضائعوإنتاج،والملابسالأغطيةوصناعة

قريةفيينتجالممتازالصينيالخزفمنمشهورنوعويوجد

فيالغربإلىنقطةأبعدفيالحدودعلىالواقعةبيليك

الشمالية.أيرلندا

إقليمفيالرئيسيةالصناعاتمنالسياحةتعتبركذلك

العطلاتقضاءمناطقأكثرمنواحدايعدالذيفرمانا

ورياضةالجميلةالمناظروتجذب.الشماليةأيرلندافيشعبية

صيدهوأةويستمتع.السائحينالأرضيةوالتجاويفالماء

السياحةوتعتبروأنهارهافرمانابحيراتفىبالصيدالسمك

الإقليم.فيالعملفرصلتوفيررئيسيامصدرا

دلإقليم،السابقةالعاصمةإنسكلين.الرئيسيةا!لدن

الرئيسي،المركزوهي،الإداريةفرمانامنطقةعاصمةوحاليا

والسفلى.العلياإرنىبحيرتيبينمااستراتيجيموقعولها

مزارعحافةعندمحصنةكمدينةبالقلاقلمليءتاريخولها

الشمالية.أيرلنداانظر:أستر.

ذلكفيبماالتاريخيةالمعالممنعددإنسكلينوفي

الملكيةبورتورمدرسةفيهاتوجدكماالماء.وبوابةقلعتها

أوسكارالكاتبيعدوالتي،الأولتشارلزالملكأنشأهاالتي

مدنوهناكالمشاهير.السابقينتلامذتهابينمنوايلد

وليزناسكىإيزفينستونهىفرمانافيأخرىصغيرةتجارية

ونيوتاونبتلروليزبيلوبورووبروكوكيمقوبالينامالارد

.وفلورنسكورت

بشكلغنيةالسفلىإرنيبحيرةجزر.تاريخيةنبذة

التاريخماقبلإلىتعودالتي،القديمةالتاريخيةبمعالمهاخاص

برجديفينيعقجزيرةفييوجد.النصرانيالعهدوأوائل

فيهايوجدكما،الكنائسمنعددوأطلالجميلمستدير

للانتباهمثيرةوأرقامنقوش،الأخرىالجزرمنعددوفى

الأصليين.المنطقةسكانالسلتإلىتعودوهي

فيالمستوطنونبناهاالتيوالقلاعالحصونخلالومن

الجانبعلىفرمانالإقليمالعسكريةالأهميةتبدوالإقليم

فيألسترفيوالإنجليزيةالأسكتلنديةللمستعمراتالغربي

بشكلمهمةفرماناكانت.الميلاديعشرالسالغالقرن

خلال،الميلاديعشرالسابعالقرننهايةعندخاص،

هزموقد.الثالثووليمالثانيجيمسقوأتبينالحرب

فيالثانيجيمسجيعقإنسكلينمنالبروتستانت

.ام968عامنيوتاونبتلر

هجرالميلاديينوالعشرينعشرالتاسعالقرنينوخلال

وخلال،الخصبةغيروتربتهبعدهبمسببالإقليمالناس

التاسعالقرنأربعينياتفيحدثتالتيالأيرلنديةالمجاعة

عددتناقص،الميلاديينالعشرينالقرنوثمانينياتعشر

الثلثين.إلىالسكان

فىالحربذكرىيومصارألستر،اضطراباتوأثناء

عندماوذلك،الوحشيةأنواعلأقسىمشهداإنسكلين

كثيرأالأيرلنديالجمهوريالجيشقنابلوجرسطقتلت

الحربانتهاءذكرىبيوميحتفلونكانواالذينالناسمن

.أم879نوفمبرفى

الطاقة)الش!(؟الحرارةانظر:.الشمسيالفرن

.الكصباء(لتاج)إالشمسية
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اغرنا)تتعيهاوالفولاذالحديدال!:اوللي.ادن

الصهر؟(بمالر!اصعلىالحصول)كيفيةمالرصا("العالي

)الصهر(.علم،الفلزات

بوسائلالحرارةالإشهاجحهازالكهريائيالفرن

أ!ذياالكهربائيأخياراأ!لاستقباغرفةمنيتكونكهربائية

.الفرنفيالموجودةالموادحرارةدرجةرفعفييتسبب

بالشحنة.تسخينهاالمطلوبالمادةوتسمى

لدرجاتالموادلسخينفيالكهربائيةالأفرانتستخدم

علىفالحرارة.مفيدةمنتجاتلإنتاجالارتفاعبالغةحرارة

يتسنىحتىمختلفةفلزاتلصهرتستخدم،المثالسبيل

أممهربائيةاالأفرانوتستخدم.مسبائكلتكويناختلاطها

وتبريدهمابتسخينهمااشحاخرالفولاذنوعيةلتحسينأيضا

:تقومالانصهار.درحةتحتمعينةحرارةدرجاتعند

تش!صي!!والمطاصأبف!ضةالأفرادهذهمنخاصةأنواع

.أخرىموادومعالجةوتحفيفالبلاستيك

بالطوبالكهربائيالفرنفيالتسخ!تغرفةوتبطن

يحاطكماالعاليةالحرارةدرجاتتستطئشملحتى

وتغطي،الغرفةداخلالحرارةلحفظعازلةبمادةالطوب

العازلة.المادةهذهواقيةصدفة

كهربائيتياربإمرارا!لقاوماتأفرانفيوتنئالحرارة

وفى.بالشحنةيحيطالمقاومةعالىتسخينملفخلال

التيارويمر،للشحنةملإمسةأقطابتوضعالأفرانهذه

الأفراناشىأصشحمةاتسخنبينمانفسها،الشحنةخلال

اتصالوحودندوأح!ربائىالالحثالحثيةالكهربائية

الكهربائي.الحثانظر:معها.مباشركهربائي

كهربائيقوسالمباشرةغيرالكهربائيالقوسولافران

القوسأفرانأما.الشحنةمنقريباموضوعينقطبينبين

الشحنةإلىالقطينمنكهربائيقوسفلهاالمباشرة

.مباشرة

بتعييرالكهربائيالفرنحرارةدرجةفىالتحكماوشم

فرنفيالحرارةدرجاتوتتراوحالمار.أ!هربائياالتيارشدة

الحرارةدرجةوتحدد.م15)05.وم0455لينالمقاومة

المصنوعةفالمقاومات.المقاوممادةانصهاربنقطةالقصوى

حصارةدرجاتبانتاجتسمحال!صومالنيك!!سبيكةمن

منالمصنوعةماتالمقاوتسمحبينما!م،ألأأ00إلىتصل

.م15/ء..حرارةدرجةإلىبالوصولالسليكونكربيد

.م)00353كهربايىفرنفيالحرارةدرجاتتتعدىوقد

حرارةدرحاتإلىالحملالكهربائيالقوسأفرانوتسخن

قدالتيللفرنالمبطنةالمادةانصهاربنقطةفقطمحددة

م.6.41..إلىتصل

الكهربائى.القوس:أيضاانظر

.فرن،المايكروويفانظر:.المايكروي!!رن

.الطعامبإعدادخاصمعدئقدرا!دياورن

ولكنها،الألومنيوممنالحديثةالهوأضديةالأصرانوتحمنع

ذاتوكانتالزهرالحديدمنالماضيفيتصحكالت

الفحميوصكلىالقذرهذاكانو.دائريغطاء

الغطاء.علىأيضايوضعالحجريالفحموكان.الحجري

باسموالمدأخنالنيرانومواقدالحجريةالأفرانوتدعى

الهولندية.الأفران

ام(.896-162)0ديالكونتفرنتناك،

فيالفرنسيةالإمبراطوريةوهيالجديدةفرنساحاك!ا

وقد.الميلاديعشرالسابعالقرننهايةفىالشماليةأمريكا

بقيتإنهاحتىبثباتأجةالشماأمريكافيضنساقوةألسر

ته.!دعاما5-الأ!
و!ا...صتصر

وسائلهوكانتأم672فيعاماحا!صمافرنتناكع!ت

فيتضعهماغالباالمتقلبومزاجهأ!سارمةاالعسكرية

ولكنالجديدةفرنسافيالمدنيةالسلطاتمعمتاعب

الحمرمإلهنودسعاملكيفيعرفكانفرنتناك

ح!صمه.تحتالمستعمرةوازدهرت

وساعدتهالغرباستكشافعلىفرنتناكشمجع

جولييهولويسلاسالدووسيوركافلييهروبرتحملات

الأسقفمعالشجاردائمكانول!ضه،ماركتالأبوا

أعيد.أم682عامفرنساإلىاستدعي.أ!سسارأ!أ،فا

فرنساإنحيثسنواتسبعبعدعافاحاحصماتعيينه

لطردالفرنسيونوخطط.صارم!صماحتاحتالحديدة

منضيقشريطفيحجزهمأوالش!اليةأمريكامنالإنجليز

ضدمعاركهفرنتناكوبدأ.الأطلسيساحلعلىالأرض

علىهجماتهمفىالإنجليزشجعهمالذينالأيروكواهنود

حدودعلىالحربيةالمعاركواستمرتالجديدةفرنسا

فرنتناكمجموعاتتكنولمإنجلاند.ونيونيويوركولايتي

القيامعلىقادرةالجونكيانوالهنودالفرنسيينالمقاتلينمن

عنفرنتناكدافع،أم096عاموفي.دائمةبغارات

ستوبعد.المهاجمالإنجليزيالأسطولضدكويبك

ثمالأيروكوا،وأراضيقرىفرنتناكقواتخربتسنوات

الوقت،بعضالحربأم796عامريزويكمعاهدةقفتأو

.عاممنأقلبعدفرنتناكومات

الفرانكيون.:انظر.الفرئجة

فرنجية.سليمانانظر:.سليمان،!رئجية

ار.جيههيرتشل،جون،جلينانظر:70شب!رلد
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فيليبلويسوأكملهلجنودهتذكاريانصباام608سنةالححريالقوسبناءبونابارتنابليونلدأ.الفرنسيةللوطنيةرمزباريسفيالنصرقوس

أم(.19-1918)4الأولىالعالميةالحربفيالفرنسىالمجهولالجنديالقوستحتويرقد.أم836سنة

الفرنسيةالجمهورية

ري!،وب،مسا!الغربيةأوروبافيقوأكبرلمحرفسا

منوتعدمدنهاوأكبرفرنساعاصمة،السيننصعلىالواقعة

للعلومعاصمةبمركزهااحتفظت،العالمفيالمدنكبريات

،السوربونجامعتهاتاريخويعود.السنينمئاتعبروالفنون

تجتذب.قرونثمانيةقبلماإلى،الجامعاتأكبرمنوهي

كثيروصلوقد،الأجناسجميعمنوالأدباءالفنانينباريس

باريسواشتهرت.هناكإبداعهمقمةإلىالكبارالفنانينمن

السائحين.ملايينسنوياويزورها،الرائعةوعمارتهابجمالها

باريس،علىفرنسافىالشهيرةالمعالمتقتصرلا

والشواطىءالثلوجقممهاتغطيالتىالألبجبالفهناك

الأبيضالبحرساحلطولعلىالممتدة،المشمسة

المحيطساحلعلىالمنتشرةالصيادينوقرى،المتوسط

الغنيةالتفاحوبساتينالتاريخيةوالقلاعالأطلسي

الريفأنحاءفىالمتراميةالكرومومزارعبالألوان

منالعديدفيالمنتشرةالحبوبوحقولالفرنعسي

الأقاليم.
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موجزةحقائق

ريس.با:ع!مةلعاا

اغرنسية.ا:الرسميةاللغة

الفرسسية.الحمهورية:الرسمىالاسم

المارسيلية.:الوطيالنشيد

(أم829)إحصاءالسكنىمراكزأوسع

الفمواحيمعالمدنالمدن

8)639.607ساريس2لمأ76لم342باريس

لأأ632لأ.69ليولى364،487مارسيليا

لأأأ796.51مارسيليا1501324ليون

!275،54اجلى743،!59تولور

321056ولورد580.337نيص

!هـأ:!ا!سادسايساسدحط.العلم

متاأحسأضلاثةاالأا!ادااستحدمس

سعارلوحد:ا،.أم!78سمهفرسسا

فردسا.!يرسمىسالة

المحيطعلىسواحل:أ!االعرسةأورشلاليفرنساتقع.السطح

وإيطالياأسباساوتحدها.المتوسطالأليصاالمحروعلىالأطلسي

الإنجليزيالقنالويمصل.ولوكسصرحوطحيكاوألمانياوسويسرا

!مالأوسطالحرءالوسصالمرتفعاتوتحتلبريطهانيا.وبينليمها

الوسووالشماليةوالعربيةاحشماليةاالأراضىومعظمفرلسا.

اللوارتشملاشئيسيةالأ!اروامنحدرةتلالتتحللهاأومستوية

والرود.والسين

02"1لمئج،!غثإ.-ءفي3-:يها

س!اءبم!أ لى/ءء-ءهـ/اص2لأش

ثض15-ىلأأ كررا-هـ-!

..ع،؟-؟3-

خ!\إ--!

!خيا.لآاثضا!برنمخ!

ئخه!ليلما!حا،نسا

لمث!ثبال

-ا،

2.شمد443ا06رسي!طكوحزيرة!يهابمالرلسامساحةتبين.اللساحة

إلىاصتممالاومرس!.467ا!ر!اإلىاكتمرقم!مسالةوأبعد

ك!.1037الساحلىالخطوطول059!ا.الحوب

سطحمستوىتحت:والأدنىم7084طرلىمون:الأعلى:الارتفاع

الرولى.نهردلتاديالبحر

الألمجصاححراماح!!لاستشاءالشتاءديو،ردالصيصفىدافئ.المناخ

معتدلةأمطارتهطل.المواممكلفيدفئاأكنريكولىالديالتوسط

يكونالتيالمتوسطالأليص!اصحرامحطقةعداالفصولجحيعفي

حافا.فيهاالصيى

الحكمنظام

ديمقراطي.رلمالى:الحكومةشكل

.سنواتسغلفترةالمشحصالحمهوريهرئيس:الدولةرئيس

.أسرراءارئير:لحكومةارئيى

الىطيةالحمعيةهمامحلسين،منمؤلم!اضلماد:التشرييةالهة

الحمعيةوتتمتععصوا(31)9احشيوخامحلسرعضوا(د)77

.الشيوحمجلسمنأوسعدصلاحياتالوطية

دضائية.سلطةأعلىالحقضمحكمةالقفاء:

حفريئ.مطهقةأ6إلى!سماإق!يما22:السياسيةالتقسيمات

السكان

إحصاءسممة،57لم71!.000:أم699لسةتقدير.السكانعدد

:م1002عامتقديرسسمة،.000556.56:أم099عام

2.اكمنسمة401السكاية:الكثافةسسمة.00093958

.الأريافسكان%62المدد،س!صالى7./4:السكانىالوزيم

الباسك)ممهمدرس!يون%39حوافي.الوطةوالمجموعاتالأعراق

مر%7وحوالىفرنسا(فىطويلةفترةعاشوامم!وعير!:اضيتويوس

الصينية.والهندرتركيارالمغر!الحزائرمرمعطمه!الحددامهاحرب!

2./مسلمود،3%،الكاتوايكالروممن75%:الرئيسيةالأديان

!ود.%وأبررتستانت

لسكانياالاتجا،

السكانيالاتجاه

الم3

462

956

023

783

386

301

604

133

451

2!أ

897

228

848

781

005

544

335

!71

لاقتصادا

وال!والقمحوالأبىنا!ومأبقار:الزراعة.الرئيسيةاللنتجات

والبيص.والدجاحوالتفاحوالبطاطسالسكروبنجر

والأجهزةوالسياراتالكيميائيةوالموادوالمولادالحديد:الصناعة

معالجةوأطعمةالفضاءومعداتوالملاسوالسسيحالإاممترولية

حديدية.س!صكومعدا!لا!:مر

الحديد.حام:التعدين

الظر:الصعرى،الوحدةلمعر!ة.الفرنك؟الأساسيةاالوحدة:العملة

النقود.

000.000.499.417:م8791لسنةالإجمالىالوطنيالنابخ

الإحمالىالوطيالنابخمنالمردلصيب.أمريكيدولار

أمريكي.دولار21)068

والآلاتالكيميايمةالمواد:المصدرةالرئيسيةالمواد.الخارجيةالتجارة

والطائراتوالسياراتوالإاممترونياتالكهربائيةوالمعدات

والحدماتالسلعقيمةوالمولاذ.والحديدوالحمو!والأسلحة

ولار.د000،546912).00لمصدرةا
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الموادقيمة.الكيميائيةالمواد،الالات،أسفطا:اللستوردةالرئسيةالمواد

أمريكي.دولار722.223،"".،...الممسشوردةوالخدمات

نياوبريطهاوبلحيكالياوإيطانياألما:الرئيسيونرةلتجااءيتحركا

وأ!مبانيا.وهولنداالمتحدةوالولايات

أضواء

أجملوإحدىلفرنساوالتجاريوالصناعيالثقافيالمركر.باريس

إيفل.برحبها.العالمفيالمدد

الغربيةالشماليةفرنسا

عليهاأعارواالذ!نالقدماءالإسكندينافييرمناسمهاأخذتنورمنديا.

تتميز.والعاشرالميلاديينالتاسعالقرلينحلالفيهاوا!شقروامرةأول

رمليةأجزاءبينتتنوعوشواطئهاجميلةوبساتينبحقولالمنطقة

صخرية.وجروف

مارسيليا.بعدفرنسىمياءثانيهافر.لو

أضقولقبامزدانانسيجايضموالذي!يهاالموجودبالمتحفمعروفة.باى

استيلاءق!حةيحكيم07بطولالوسوالقرونآثارمن

.أم660سةلريطالياعلىالنورمديين

الحلفاءقواتاجتاحتهانورمسدياساحلعلى.الهجوميومشواطئ

.أم449يونيوشهرفيالثانيةالعالميةالحربأثناء

الوسطىالغربيةفرنسا

كتيريزالولاالصيادينقرىفيهتتناترجميلصحريساحل.بريتاني

البرشهون!واصلويلز.إلىالمسسولةالبريتونيةاللغةيتكلموداهلهامن

والسائالحامسالقرن!نبينالممطقةهذهإلىفرواالذينبريطانيامن

إنجلترا.عزواالذينالأنجلوسكسونيينمنهرباالميلاد!لى

مرسوماالرابعهنريالملكديهاوقع.السكلتولشحنللصاعاتمركز.نانت

الفرنسبن.للبروتستانتالدينيةالحرياتبعضبموجبهممح،أم518سمة

.أم924ممنةالإنجليزالغزاةم!داركجانأ!ذتهاالتيالمديمة.أورلييان

الغربيةالجنوبيةفرنسا

حبالفىالحموبنحوبايونمنالممتدالمساحلتحتممل.البماسكبلاد

رياضميةلعبةحايالاي.وصيادولىأغنامرعاةسكانها،الغربيةالبرانس

بيتاريتز.فيالشاطىءعلىمشجعانوللبلاد،الباسكبأهلخاصةتقليدية

وبلداتوالعاباتالحقولمنلطيفمزيج.دوردوننهروادي

المتجولين.للسائحينالمفضلالمكان،جميلة

01منأكثرقبلكهىفىماجودأهاليرسمهاالتاريضىقبلمماع!ور

سحة.الاف

الفضائى.النشاطومركزحامعيةمد!نةتولوز:

.تجاريومركزءميابوردو:

الوسطىالجنوبيةفرنسا

.الخامدةوالبراكينالوعرةسترالماسيفمنطقة.أوفيرن

نىبريتا
كورسيكامرفأ

سيفينيس.قممجبال

جروفذات

،كهوف،منحدرة

متنزهات،ممرات

يومولافيالعنببساتين،الوطنييةسيفيتيس

.الزوارقركوب

.السياراتإطاراتصساعة،صناعيمركز.فيراكليرمون

سنة.ألىمنأكترإلىتاريحهايعودأبراجذاتضخمةحصونكاركاسو.

الشرقيةالجوبيةفرنسا

المدرجخرائبفيها،.مق006سنةاليونانيوناستعمرها.بروفمانس

نيمس.فيوالتماثيلالروماليةالقناة،أرليسفىوحماماتالروماني

فياهسشعملةالرئيسيةاللغةكانت(فرنسيةالهجةالبروفانسية

الوسص.العصورفيالأوروبيالأدب

مدنها.وأقدمالرئيسيفرسماميناء.مارسيليا

مطلةقريبةوجمالمعتدلةوحرارةمشرقةشمس.الفرنسيةالريفييرا

انتيبسمتلومنتجعاتمصايف!ومدنالسائحينتجتذبالبحرع!

ونيمي!.ومنتونوكان

الوسطىالشرقيةفرنسا

وآلاتكيميائيةموادمصالع،وتعليميوتجاريصناعيمركز.ليون

.ممتازةإقليميةوأطعمةونسيح

.والخردلالعمبببساتينبها،عديدةلقرودمستقلةبلاداكانتبرغنديما.

الوسطى.القرونعمارةمنكتيرةنماذجفيها،الرئيسيةالمديةديحود

أنهارزرقاء،بحيرات،بالثلوجمكسوةقمم.الفرنسيةالألبجبال

.الحريانسريعة

الألب.ألعا!!ركر،هندسيةصاعات،علميةوألحاثجامعيةمديسة.جرينوبل

جنيم!.بحيرةشمالالسويسريةالحدودعلىجورا.جبال

الشرقيةالشماليةفرنسا

موأليةطويلا،والفرسميونالألمانبسببهماتقاتل.واللورينالألزاس

والفرنسيين.الألمانمنمزيحالتقافيوالحو،بقوةلفرنسا

الاوروبي.المجلسمقر.ستراسبورج

اللورين.فىالصناعيالمركزميتز.

الوسطىال!ثماليةفرنسا

خاصةلغابةسابقموقعفيتأسست.لنابليونالمفضلالمكادفونتيبلو.

كم56لعدعلىوهىفيهايصطهادونالقدماءفرنساملوككان

باريس.شرقيجنوب

كانت.وبيكارديشامبين

كثيرفيالمعركةأرض

الأوروبية،الحرو!من

الحجرمنكهو!فيها

.الجيري

مركرمىجزءاتشكل.ليل

ى!الرئيسيةالصاعة

فرنسا.شمال

فيحزيرةكورسيكا.

المتوسطالأديضالبحر

أكم"6بعدعلى

الرئيسي،البرحنوب

جبالمنوعرةماطق

مسقطوهىوساحل

كاركاسوفىحصن.نابليونرأس
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ىداغريةاهدهتقع.حميلةماطرداتكتيرةقرىديهالفرنسيالريف

أغرنسىااشيعصأهلقح-هـسدرسما،عريحنو!بيريغوردإقليم

.المجاورةالمددفىيعملودأوالأرضرزراعة!ىيشتعلود

ريهتمونبالحياةأخمتعايححونبأنهماالفرنسيونيعرف

والمتبلاتالمثمهياتوأغرنسىاالخبزويقلدوالمشرببالمأك!!

فىالطاخينمنكثيراغرنسية،اوالحلوياتالحساءوأنواع

العالم.أنحاءمعظم

بجيشهقيصريوليوسغزاهافقد،طويلتاريخلفرنسا

روماسقوطوبعد.اسسلامعليهالمسيحميلادقبلالروماني

أخذتوقدالأخرىالحرمانيةوالقبائلالفرانكيوناجتاحها

قدالفرنجةملكشارلمانوكان)الفرنجة(.الفرانكي!تمناسمها

مأ297سنةالفرنسيةالثورةخلال.قويةمملكةهناكألسه!

استولىقليلةسنواتوبعدالجمهوريالنظامإلىفرنساتحولت

والبلاد.المددم!كتيرأرصفةع!تاترالطلقالهواءفيالأسواق

ويهتم.والحضراواتالطازحةالفواكهينتقيرالمتسوقاتوهؤالأء

الطهمح.فىوالمهارةالحيد،لطعامالهرسحيولى

الأوروبيةالبلدانمنكثيرعلىوتغلبالسلطةعلىنابليود

العالميتينالحربينخلالفرنساأصبحت.النهائيسقوطهقبل

جيوشحاربتحيث،دمويقتالساحةوالثانيةالأولى

فرنسا.يحت!!كانالذيالألمانيالجيشأرضهاعلىالحلفاء

يعود،اليومفرنساتتبوأهالذيالمهمأسياسياالمركزإن

رئاسةشغلالذيديجوللثسارلقيادةإلىأسابهأحد

وأسسأم969سنةإلىأم589سنةمنالجمهورية

وأتئ،عالميةقوةفرنسامنوجعلقويةفرنسيةجمهورية

العالموعنالأمريكيةالمتحدةالولاياتعنمستقلةسياسة

الشيوعي.

الحكمنظام

تسمى،ديمقراطيةنيابيةجمهوريةفرنسا.الحكومة

ويتكونام589عامبدأتالتيالخامسةالجمهوريةحاليا

التيالتنفيذيةالهيئة:شعبثلاثمنفيهاا!صمنظام

التشريعيةوالهيئةالوزراء،ورئيسالجمهوريةرض!يرأسها

والهيئة،الشيوخومجلسالوطنيةالجمعيةمنالمؤأغة

المحاكم.منالمؤلفةالقضائية

يجريعضوا،577منالوطنيةالجمعيةتتألف

الشيوخمجلسويضمسنواتخص!لفترةانتخابهم

الجمعيةوسلطة.لشواتخمسلمدةينتخبونعضوا931

النواحى.بعضفيالشيوخمجلسسلطةتفوقالوطنية

تأسيسعلىوالأريافالمدنفيالحكومةتقوم

00365نحومجموعهايبلغ،صغيرةإداريةوحدات

ويديروالمدنالقرىحمسبالحجمفيتختلف،شحدة

المحلي.المجلصأوالمحافظ:حدةحص!-

مكتبا69إلىكورسيكاومعهافرنساتقسماكذلك

يرأسهمحليامنتخبمجلسمكتبكليديرللحواضر،

الأقاليممنإقليمكلفيويوجد.الحكومةتعينهشخص

بدورهيقوم،إقليميمجلسإقليما،22عددهاالبالغ

منأوسعبشكلكورسيكاإقليمويتمتعالرئيحه!.بانتخاب

تقعالبحارأعاليفيتوالغتسعةولفرنسا.المحليالاستقلال

الهادئوالمحيطالهنديوالمحيطالغربيةالهندمناطقفي

فيهاالناخبونويصوتفرنسامنجزءاالتوالغهذهوتعتبر

إلىممثليهميرسلونأنهمكما،الرئاسيةالانتخاباتفي

الفرنسي.البرلمانمجلسي

سياسيةأحزأبفرنسافي.السياسيةالاحزاب

ومن،الشيوعيوالحزبالاشتراكىالحزب:مثل،متعددة

نأورغم.ومتطرفةمتحررةتوجهاتلهماأنالمعروف

الدولةامتلاكإلىالنظريةالناحيةمنيدعوانالحزبين

كانالاششراكيالحزبأنإلا،الإنتاجووسائلللمصانع

منذالخاصالقطاعمعالعمليةالناحيةمنيتعاون

أ

أ+!!!.-3
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حثإلىالحزبانويسعىالعشرينالقرنثلاثينيات

والخدماتالاجتماعىالضمانتمويلعلىالحكومة

اتحاد:فهىالرئيسيةالمحافظةالأحزابأما.الطبية

الحكوميةالقيودرفعإلىيدعوالذي،الفرنسيةالديمقراطية

التعاملفىوالشركاتالأفرادحركةحريةتعوقالتى

الذيالجمهوريةأجلمنالتجمعوحزبالاقتصادي

واتباعديجولشسارلالراحلالرئيسسياساتيؤيد

وهوالوطنيةالجبهةحزبأنكما،حازمةخارجيةسياسة

ويؤيدفرنساإلىالهجرةيعارض،متطرفيمينيحزب

.الإعدامعقوبةتطبيق

المدنفىالختلفةبدرجاتهاالمحاكمتوجد.المحاكم

فرنسا،فيالمحاكمأعلىو!ط،النقضولمحكمة،الرئيسية

المحاكمإلىالقضاياإعادةأو،الدعاوىفيالنظرتعيدأن

فيها.النظرلإعادةدرجةالأدنى

كلعلىالإجباريالتجنيديفرضا!لسلحة.القوات

العمر،منوالثلاثينوالخامسةعشرةالثامنةبينشخص

وامرأةرجلألف055المسلحةالقواتمجموعويبلغ

والجوية.والبحريةالبريةالقواتفىيخدمون

السكان

فيالسائدةوالتقاليداللغةفيواضحةاختلافاتتوجد

وبتقاليدهمبعاداتهمبشدةالناسويتمسكالأقاليممختلف

الانفصالإلىيدعومنالأقاليمبعضفىوجدوقد.ألمحلية

فرنسا.عن

فيسدسهميعيم!719572).00فرنساسكانمجموع

تضممدينة36فرنساوفيوضواحيها.باريمه!مدينة

يتجاوزمنهاخمسنسمةألف001منأكثرمنهاالواحدة

من7%حوالىولمجألف.نسمةألف003سكانهاعدد

دثمماليمنومعظمهمالأجانبالمقيمينمنفرنساسكان

إفريقيا.

وكانالقديمةالأزمانفيفرنساإلىالغاليونجاء

والأيرلنديينالويلزيينالغزاةإلىينتمونسلتيينقوفاهؤلاء

جاءواالذينالقدماء،والإسكندينافيينوالجرمانيينوالرومان

بالسلامالرومانجاءوقد.والشمالوالشرقالجنوبمن

القاعدةالرومانىالقانونوأصبحالمحاربةالغالبةالقبائلإلى

فرنساأسمأخذوقد،الحديثالفرنسيللقانونالأساسية

بالفرانكيين.يسمونكانواالذين،الجرمانيينالغزاةاسممن

منهمالبلادشرقيشمالفيالفرنسيينمنالكثيروأجدأد

إلىأصولهمالنورمنديينبعضيردكما،الجرمانيين

.هناكاستقرواالذينالقدماءالاسكندينافيين

عشراسمادسالقرنفيالحاليةالفرنسيةاللغةكانت

والمنطقةباريسفيالمقيمينعلىفقطتقتصر،الميلادي

السكانيةالكثافة

،بالتساويالفرنسيةاليابسةعلىالسكانيتوزع

سكانية.كثافةالحضريةالمناطقأكثرباريسوتعد

منالأيمنالجانبفيالموضحةكورمميكا،فىأما

الساحل.علىالسكانمعظمفيعيشالخريطهة،

كم2لكلس!مة

001منأكثر

001إلى05

ء.إلى25ص!!-!

52صأفل

اللغاتيتكلمونفكانوافرنسا،أهلبقيةأمابها.المحيطة

تنتمىلهجاتأووالألمانيةوالهولنديةوالبرشونيةالباسكية

والبيكارديةاللوادنيةاللغات:مثل،الحاليةالفرنسيةإلى

إلىقريبةلهجةيتكلمونكورسيكاأهلوكانوالبروفانسية

الإيطالية.اللغة

المعيشةانماط

(%)74الفرنسيينأرباعثلاثةيعيش.المدينةفيالحياة

شخصألفيعنسكانهايزيدالتيوالأحياء،المدنفي

ويسكننسمةمليون9حواليوضواحيهاباريسويسكن

باريسسكانبعضيفضلكما،الكبيرةالبناياتفىالناس

بوسائلالاهتمامفيهايقل،قديمةأبنيةالأخرىوالمدن

التقليدية،الراحةبوسائلفيهاويتمتعون،الحدشةالمعيشة

تمنعمشددةتعليماتهناك.ذلكأشبهوماالفحمكمواقد

الازدحاملمنع،المدنبعضيمراكزفىمرتفعةمبانإنشاء

سكنيةمناطقانشئتوقد.المنطقةلسكانالهدوءوتأمين

وسائلتأمينمعالمدنضواحيفيالوسطىبالطبقةخاصة

وإلىاعمالهممراكزإلىالسكانلانتقال،الكافيةالنقل

.المدنفيالمهمةالأخرىالمناطق

فقطفرنساسكانربعيعيش.الريففيالحياة

عادةتضمكانتفرنساأنغيرريفيةمناطقفي%()26
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احضيرمأوىتشكل،ليولىديالموحوددهذهمثل،السكنيةالعمارات

اسفرسسيين.االمددسكانمن

اطلاعاأحضرالأريافس!صانفإنلذلكزراعيا،مجتمعا

.المدنسم!صانمنأصيدلاالزراعيةبالأنشطةوتمسكا

التيوالرفاهيةاضاحةبوسائلالريفأهلويتمئمعظم

أسريةبيوتفيأعثيرونايعيمقإذ،المدنلأهلتتوفر

تلفازوجهازسيارةويمت!صنوالمزارعالقرىفيمنفردة

نأورغم.والغسالاتكالثلاجاتأخرىحديثةوأجهزة

نأإلا،الخاصةمزارعهميمتلكونالفرنسيالريفأهل

الذياغرسسياالريصمعظمتمثلا!لنسقةالمزارعحقولوسطفىقرى

المددس!سانلهشمتعمماهؤلاءأكترويتمتعفرنممارئسكانفيهيعيمته!

والرفاهية.الراحةوسائلمن

بمزارعمقارنة،المزارعحجمصغرهوالوحيدالمأخذ

لتأمينت!!يلافإنهالذلك.الأخرىالأوروبيةالأقطار

إلىذلكأدىوقدعليهايعتمدونالذينالأشمخاصقوت

.الأرياففيالساكنينلأعدادالتدريجيالتناقص

ابتكروقد.الفنونمنفناالطبخالفرنسييعتبر.الطعام

ومشهياتالصلصاتمنعديدةأنواعاالفرنسيونالطههاة

الكاملةالفرنسيةالوجبةوتشمل.الخفيفةأ!جباتهـاأطعامأ

تتبعهاقداضئيسيةالوجبةومادةوالحساء،المشهيات

والفواكهفالجبن،الخضراواتوسلطةاطقليةأص!الب!!

.الحلوىثم،الطازجة

المسابقاتمنالسنويالدراجاتسباقيعد.الترويح

راكبيمنمائةفيهايشتركالتيالمهمةالوطنيةالرياضية

السباقوينتهيواحداشهراوتستغرقالمحترشين،الدراجات

كرةفريقفهورياضىشعبيفريقأهمأما.باريسفي

الأسماكوصيدالبولينجلعبةالفرنسيونيحبكما،القدم

وتحمئ.والتنسوالرجبيالجليدعلىوالتزلجواسسباحة

أسابيع،خمسةمدتها،سنويةبعطلةفرنسىعام!!كل

،الجبالعلىأوالجنوبيةأ!سواح!!اعلىبيتهخارجيقضيها

بتنطمتقومملائمةأسعارذاتمصايفتوجد!صما

والصغار.بالكبارحاصةفعاليات

بالمذهبالفرنسيينمن75%حوابيدين.الدين

بروتستانت%2ومسلمون%3ويوجدالكاثوليكي

فمجموعدينبلاهموالذينالملحدونأما.%أواليهود

.%أ9نسبتهم

مائةأبرعيمتشركحيثفرنسا،فيوطيرياصيحدتأهمفرنساسباق

شصا.يقار!مايستغرقالديالدراحاتلساقديعايردراحةراك!
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السادسةسنبينإلزاميفرنسافيالتعليم.التعليم

المدارسفيمنهم85%حواليويدرس.عشرةوالسابعة

تدير،خاصةمدارسفييدرسونوالباقونالحكومية

منويستطئالأطفالمعظمها.الكاثوليكالرومكنائس

الأطفالرياضإلىيذهبواأنالسادسةإلىالثانيةسن

وتستغرقالسادسةسنفيالابتدائيةالدراسةوتبدأ،المجانية

لمشواتأربعلمدة،المتوسطةالمرحلةتليها.سنواتخمحه!

مرأقبةفترةوهي،للطلابعامةمنهاالأوليانالسنتان

ثلاثالثانويةوالمرحلة.توجيهفترةالأخيرتانوالسنتان

بعض(.العامة)الثانويةالبكالوريابامتحانتنت!سنوات

تعدأكاديميةالاخروبعضها،مهنية-تقنيةالثانويةالمدارس

.الجامعاتلدخولالطلبة

مناهجهاجامعةكلوتختارجامعة75فرنسافي

بالدعمالطلبةالحكومةوتزودالخاصةتدريسهاوألمماليب

مختلففيللتخصصعاليةمعاهدتوجدكذلك.المالي

والتعليموالتجارةوالعسكريةالمدنيةوالخدمةالمهنيةالفروع

.الأخرىوالحقولوالصناعة

،ممتازةمتاحففرنسافيتوجد.والمكتباتا!لتاحف

متاحفأكبرمنوهوباريسفياللوفرمتحفأشهرها

تاريخيةمتاحفوالقلاعالقصورمنكثيرويمثل.الفن

الرابعلويسالملكبناهالذي،فرسايقصرمثلللفنوطنية

جورجومركزباريسفيأورسايمتحفوهناكعشر.

ومكتباتمازارينومكتبةوالثقافةللفنالوطنيبومبيدو

تعتبرالوطنيةفرنسامكتبةأنكماوغيرها،باريسجامعة

الغربية.أوروبافيالمكتباتأكبرإحدى

الفنون

ومنهمالوسطىالعصورمنذالفرنسيونالفنانونكان

فيالثقافةقادةبينمنوالأدباءالموسيقىومؤلفوالمعماريون

الطرازاستخدمالختلفةالتاريخحقبوخلالأوروبا.

فنيةوأشكالوالمسرحالمومسيقىوالرسمفيالفرنسي

.الأخرىالأوروبيةالبلادفينموذجاأخرى

فيالوسطىللقرونالفنيةالأعمالأشهرتظهر

القرنأواسطبينالفترةفيبنيتالتيالقوطيةالكاتدرائيات

لذلكمثالوأكبرالميلاديينعشرالرابعوالقرنعشرالثاني

مدنفيأخرىوكاتدرائياتباريسفينوتردامكاتدرائية

فىللأدبالمهمةالفنونمنالشعرنجدكما،عديدةفرنسية

الغزلأغانيكتبواموسيقيونشعراءهناكوكانالفترةتلك

فكانالنهضةعصرأمافرنسا.لجنوبىالبروفانسيةباللهجة

الثقافةحركةوصلتوقدأهميةالثقافيةالمراحلأكثرمن

عشروالعسادسعشرالخامسالقرنينفيذروتهاإلى

قصصىكاتبأكبررابيليهفرانسواظهرحيث،الميلاديين

القلاعهذهمنالعديدويقص.النهفحةعصرفيالبارزةالمعالمم!القلاع

.الميلاديعشرالسادسالقرنليبنيوقدشير

لصفوقالحصسهذايمتدتورر،قرب،شينونسيوفياللوار.واديفي
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الفرنسيالشعبيحتفل.عامكلم!يوليو41يوافقالباستيليوم

والرقص.الاريةوالألعابلالمسيراتاليومبهذا

منسبعةوحاولالفرنسيةالنهضةعصرفيفرنسي

الفرنسيالشعرمنجديدنمطوضعالفرنسيينالشعراء

وكانالقديمةوالرومانيةاليونانيةالنماذجغرارعلى

ظهروقد،المرحلةلتلكالكبارألادباءآخرمونتان

أشكالمنشكلابوصفهالشخصيةالمقالةأسلوب

الباروكيأسلوبيابتدعوافنانونوظهر.الأدب

وجينلوليبابتستجين:أمثالالفنفيوالروكوكو

فرانسواونبغالأوبرافنفياشتهرااللذينراموفيليب

شعراءوساهمالمومسيقيالتأليففيغيرهوكوبرين

)التراجيديا(المأسماةفيكثيرونوأدباءكلاسيكيون

وظهرفيورأ!مينمولييرأهمهممن)الكوميديا(والملهاة

.ديكارترينيهالفلسفة

عشروالثامنعشرالسالغالقرنينفيذاعت

التيالتنويرأوالعقلبعصريسمىمامرحلةالميلاديين

الأدبخلالهماولممادفكريةبإنجازاتاتسصت

والملاحظةالعقلعلىالفترةهذهأدباءوركزالفلسفى

أبرزمنوكان،الحقائقلمعرفةأسلوبينبوصفهماالمباشرة

.ديدروودينيسروسوجاكوجانفولتيرالأدباء:هؤلاء

العقلانيةعلىفعلردظهرتالتيالرومانسيةأما

عشرالثامنالقرنخلالبدأتفقد،والكلاسيكية

روائىشاعرأكبرهوجوفيكتوروكانالميلادي

رومانسي.ومسرحى

:ظهرتالتيالأخرىالأدبيةوالحركاتالمذاهبومن

التاسعالقرنمنتصففيالطيعيوالمذهبالنقديةالواقعية

العشرينالقرناوائلفيوالانطباعيةالميلاديعشر

.خاصبشكلالتشكيليالتصويرعلىوتركزت

--

!أ

،ا*!!ش
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ومسرحياتهمرواياتهمكتبواالدينالأدباءأشهرومن

!طمو.وألبيرسارتربولجانالعشرينالقرنمنتصففي

جرليهروبالانالمعروفينالعشرينالقرنأواخرأدباءومن

الرساميرأشهرمن5.دوراومارجريتسايمونكلودولود

كما.براكجورجوأسبانيا،فيولدالذيبيكاسو،بابلو

أجفأضأارأسماردهـاالنحتفىكثيرونفنانونظهر

الموسيقي.

السطح

منبعفمعنبعضهاالفرنسيةالمناطقتختلف

والغربيأحشمالياالإقليمانويتألفالجغرافيةالناحية

التلالوترتفعومتموجةمنبسطةسهولمنأساسا

منوالجنوبيةوالوسطىالشرقيةالأقاليمافيوالجبال

هي:أقاليماعشرةإلىتقسماالفرنسيةوالأرضالبلاد.

الشمالية،صرنساوسهولنورمنديا،-بريتانيتلال

الأراضيوااين،أاوواديالشرقيةالشماليةوالهضبة

ومنطقة،أ!سطىاوالمرتفعات،الأكويتانيةالمنخفضة

واطنطقة،انبرانسأ!حباوجوراوجبالالفرنسيةالأل!

-اش:نوواديالمتوسطالأبيضاالبحرعلىالمنخفضة

حصرمسي!!ا.جزيرةوأخيراالسون

وسهولمدورةتلالمنتتألف-نورمنديابريتانيل6تا

ترلةتغطيهاالقدمفيموغلةصحوروالأرضمتدرجة

بسالينوفيهااسماحلامتدادعلىخصبةأجزاءمعفقيرة

وتوجد.معشوشبةومساحاتالألبانومزارعالتفاح

منعددفيهاالتيالوعرةالسواح!!تشقكثيرةخلجان

.الأسماكلصيدالمهمةالموانئ

خصبةبتربةالسهولهذهتتميز.الشماليةفرنساسهول

ومتدرجةمستويةالسهولوهذه.الإنتاجوافرةوصناعات

فيتملاريس.بالغاباتمغطاةوهضا!تلالتتخللها

باريسوحوض.السكانيةبالكثافةالمتميزالإقليمهذا

وأنهارالسيننهرفيهايجريواسعةمستديرةمساحة

قربالحجريأغحمامناجمتوجد!صما،رئيسيةأخرى

أجلبجة.ادالحد

التيالأردينزجبالفيهاتقعالشرقيةالشماللةالهضاب

بالغاباتالمغطىالإقليموهذا.أسبلإجةاالحدودداخاتمتد

فوسجز،جبالعندالشرقيةالجنوبيةالجهةشيوعورةيزداد

يستخدمالذيالحديدخاممنكبيرةكمياتيحويالذي

بتربيةالمزارعونويقومأغولاذ،واالحديدتصعنيععمليةفي

المتنوعة.المحاصيلمنعديدةأنواعايزرعونكما،الماشمية

وأرضشديدةبمنحدراتشميزإقليمالرايننهروادي

وهذاالنهر.امتدادعلىخصبةومزارعالوديانفىمستوية

الطريقهوألمانيا،معفرنساحدوديش!ولأ!ذياأخهرا

السككوخطوطالطرقوتمشدأوروبافياشئيسيأضهريا

بموازاته.المه!ةالحديدية

جاروننهرفيهايجريالأكويتانيةالمنخفضةالأراضي

علىالرمليةالشواطئوتمتدفيها،تصبالتيوالجداول

منالأوسطالجزءفىالصنوبرغاباتتكثر.الساحلامتداد

الرمالمنوكثبانمنحدرةسهولفيهتوجدكما،الإقليم

حقولتوجدلانديزمنوبالقرب.العنببساتينفيهوتكثر

أكم..بعدعلىغاباتمنطقةوتوجدوالغاز.النفصا

بوردو.ميناءجنوب

ترتمنورمندياجروف

القنالامتدادعلى

تلالبمحطقةالإبحليزي

الواقعةنورمند!ا-بريتانى

الغربيسالشمالفي

معظمويتألففرسحا.

صحورمنالإقليمهذا

فقيرةلتربةمغطاةيمةقلى

الترلةبعصنجدأنناإلا

الساحل.قربالخصة



تربةوذاتالسكانقليلةالوسطىالمرتفعةالأراضي

الجاودارفيهايزليعحيث،الوديانمناطقعدافقيرة

المعشوشبةالاراضيفىالأغناموترعىأخرىومحاصيل

اللوارنهروينبعالعسفوح.الغاباتتغطىكما،السفلى

سيفيني.جبالمنفرنساأنهارأطول

الحدودتشكلجوراوجبالالفرنسيةالألبجبالمنطقة

م708.4بلانمونجبلقمةوترتمعوسويسراإيطاليامع

القريبةشامونيإلىالسائحونوياتى.فرنسافيقمةكاعلى

المنطقةالجبليةالنهيراتوتزود.الأخرىالمصايفوإلىمنها

الكهربائية.الطاقةمنكبيرةبمقادير

أسبانيامعفرنساحدودامتدادعلىتقع.البرانسجبال

المناطقوهذهم.0003منأكثرإلىترتفعقمموفيها

التربة.ضعيفةالوعرة

الرون-وواديالمتوسطالأبلضالبحرمنخفضات

الفواكهتنتجخصبةزرأعيةمناطقفيها.السون

النبيذصناعةفييستخدمالذي،والعنبوالخضراوات

ميناءويقع.بكثرةالمنطقةفيالريأسلوبويستخدم

المتوسطالأبيضالبحرعلىالفرنسيةالريفييرافيمارسيليا

الرئيسية.فرنساموانئمنوهو

الأبيفالبحرعلىتقعفرنسيةجزيرةكورسيكا

الفرنسيالبرشرقيجنوبكما06بعدعلىالمتوسط

وتلاللجبالمشابهةوتلالهاكورسيكاوجبال.الرئيسي

عامةبصورةفقيرةتربةذاتوهيالوسطىالمرتفعات

فيالعنببساتينتنتشر،الشرقيةالشماليةالنجودعلىالألزاسفى

توجدكما!وسغى،جبالمىالسفلىالسفوحوعلىالمتموجةالوديان

.البوتاسومستودعاتواسعةغاباتالإقليمهدافي

932فرنسا

الأبيض!البحرمنعليهايهبالذيالنسيمايدفئهااللشمسةالريفييرا

منإليهاالباردةالرياحوصولدونالألبجبالوتحول.المتوسط

المسة.أيامطوالالسائحينللريفييراالمثاليالحوويجتذب.الشمال

3س3لأ-.اى6كأح\ءلإ!عو!ء!ما؟غ؟!!،

؟يركا-!3لإ!لأ3بنلأ..*9!1غ1رو3!!نم!(ن!كأ!--+-،س!ج!؟لا!--

،9خأ!9*كلا!ك!كصء.،،لم(كللم?كالأء"!ء

لأ""!،!)*1مم!،*،1لمل!كامكاسلم-لا،!-سير7!لا،

/*،جص-!،ص

ويبلغالفرنسيةالألبلحمالقمةأعلىبلانمون

كتيفةطبقةالجبلقمةأقساممعظموتعطيم70284ارتفاعها

الثلوخ.مى
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فىالمحاصيلوتزرعالانحدارشديدةالصخريةوسواحلها

.الجبالسفوحعلىالأغناماوترعىالوديان

المناخ

الجوواختلاص.الأقاكيمباختلافكثيراالمناغيختلف

وأالأطلسياالمحيصأصقربهأوالإقليمببعدوطيدةعلاقةله

منتهباشتيأمحربيةااشياحتؤثر.المتو!عطالأبيضالبحر

فرنسامنالغربيةالمناطة!مناحع!كبيربشك!!الأطلسى

الصيف.واعتدالالشتاءوبرودةالأمطاربغزارةتتميزأضيا

الأطلسيالمحيصأعنبعيداالشرتنحواتجهناوكلما

الممصمهآفتكون،أغصولاب!تواضحلش!!لمجغيرالمناخنجد

معتدلةأمطارمعشتاءوباردصيفاحارجوذاتالوسطى

الأمطهارالجبليةأج!االأقااعلىتسقصا.العامامتدادعلى

تسقصأوأصسيفاأشهرشي!حيماولاأرزائبةاوالثلوخأخزيرةا

أعارتت!ضنرحوهـا،والأأسباجبالعلىبغزارةالثلوج

الأراضياشيالحوأماالأأ-،اجبالفىواسعةحليدية

حاراشي!صد،ادتوسصأالأ!يضاأجحراامتدادعلىالمنخفضة

الأمطار،بعضلهصوامعشتاءومعتدلآالصيف!فيوجافا

المسترالتسمىاشبرودةشديدةشماليةرياحتهبوقد

دأضرارأحيا!ااكراعةإصالةفيوتتسببفرنساجنوبيعلى

منالمشمسةالريفييراأمنصقةالألباجبالوتحميبالغة

السنة.اأيامعظماالباردةالشماليةالرياخ

قدصادلاا

مرتفعبمستوىويتمئهـثمعبهاالغنيةأولولامنفرنسا

طبقتالتيالناجحةالاقتصاديةأضغييراتاعننابخللمعيشة

قبلالفرنسيالاقتصادكان.العشرينأ!قرناأربعينياتمند

المزأرععلىرئيسيبش!صليعتمدأضالية،اأمحالميةأالحرب

الحكومةبدأتالحربانتهاءوبعد.أصغيرةاوالمتاجر

الإنتاجفيحديثةأساليببتطيقالاقتصادبتحديث

وقدالوطنيةالخططمنمجموعةحلالمنوالتجارة

ومستمر.متزايدبإنتاجأضحسيناتاهدهجاءت

الرفاهيةتحقيقفىكبيرادوراأدت.الطبيعيةا!لوارد

المهمةالطبيعيةالمواردمنالخصبةالتربةوتعدلفرنسا.

أخصبمنالفرنسيةالأرضمن%09منأ!ضرويعتبر

شماليفيالزراعيةالأراضىأغنىوتقع.اشراعيةالأراضىا

طبيعيةترممباتفرنساوتمتلك،انشرقيأ!أ!تسماارأسا،دا

الحجريوالفحموالبوكسيتالحديدخامصتشتيرد

أطهبيعى.اأمخازواأخغ!صأار

غير،الأعمالمؤسساتمعظمالخاصعالقصاأيمتلك

الأعمالبعضعلىطويلةولمدةتهيمنح!انتالحكومةأن

امتلاك:ذلكعلىوكمثال،شاملةأوجزئيةبصورة

الفرنسيةالمصارفأكبرمنلثلاثةالكاملالحكومة

كذلك.السياراتلصناعةشركةأكبررينوولشركة

ينايرشصفيالحرارةمتوسط

فيساهـ؟كحوضسافيالداحليةاجهاالأقااتت!ير

أختاءادفي!!الساحليةالأقالي!ااأمااصتحتاء.ا

معتدلآ.!يها

يوليودثهرفيالحرارةمتوسط

امدادعرمعتدلملأاحميفاثي!ص-

اطماصة!معصمتشا"لأصلسياصساحاا

الأليمرااصحراساح!فيأما.الداحلية

حار.الصيروشإلىالمتوسصأ

الشويالأمطارسقوعلمتوسط

الحملية.الماط!تعلىتسقطالأمطارا!عصمأ

الأبيضالسحروساحلأ!داحليةااهاطهتأما

أقل.عليهاالأمطارسقوطنسحةصإلىالمتوسصا

)مئوية(الحرارةدرحة

ألضعر!قأ!

ء؟/ك!كرر-ء-!ي

ثيدلمححلأ!--ء-ء

بارش!.،لمخ!:
ك!-ضص

3.!اسبورج

ت-.ناندظ

!!ررليور.

لالمم.بؤ!لو

حس-مخختلىرتتتتتل!صح!ما!ر

أأسءأبمر!!ا

)مئوية(الحرارهدرحة

221ألمجالمحو)
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ي!تساهمالسياحة

بدرجةالفرسميالاقتصاد

الرورقوهدا.كبيرة

ينقلبالتنزهالحاص

نصامتدادعلىالسائحير

ويرورباري!.فيالسين

منملاين!شوياباريس

السائحين.

وعندماللفولاذ.شركتينجزئياتمتلكالحكومةكانت

زادواأم819سنةفيالسلطةمقاليدالاشتراكيونتسلم

الحكومةوقامت.للحكومةالمملوكةالمؤسساتعددمن

منالعديدعلىبوساطتهاتهيمنحصصبشراءالاشتراكية

المصارفبعضوعلىوالعسكريةالفنيةالمعداتصناعات

علىالمحافظينحصولأثروعلى.الماليةوالمؤسسات

أسلوببدأواام869سنةالبرلمانفيالأكثرية

إلىالحكوميةبعفالمؤسساتببيعوذلك،الخصخصة

سنةجرتالتىالانتخاباتبعدولكنالخاصالقطاع

قبلذيمناشتراكيةأكثرالحكومةأصبحتأم889

ممياسةنقضفينفوذهممنكثيراألمحافظونوفقد

فيللحكماشتراكيةغيرحكومةجاءتثم.الاشتراكيين

الحكمفييبقولم،ام499عامأجريتالتيالانتخابات

نأإلىميترانفرانسواالدولةرئيسسوىالاشتراكيينمن

يونيوفىالديمقراطيالحزبعنشيراكجاكخلفه

.أم599

الخدميةالصناعاتتؤلف.الخدميةالصناعات

وتوظفالاقتصاديةالقطاعاتأهموالخاصةالحكومية

التعليمتشملوهي،العاملةالقوىمن%06حوالي

وتشكل.والجيشالحكوميةوالوظائفالصحيةوالرعاية

ذاتخدميةصناعاتوالمطاعمالفندقيةوالخدماتالتجارة

العالمىالجملةسموقمركزاباريسوتعتبر،قصوىأهمية

الرئيسي،الميناءمارسيليا،وتمثلوالكيميائياتللسيارات

والخدماتالتجزئةتجارةأما.الخارجيةفرنسالتجارةمركزا

السائحينمنالكبيرالعددبسببمزدهرةفإنها،الفندقية

فرنسا.يزورونالذين

وهىالصناعيةالدولمقدمةفيفرنساتأتي.التصني!

مركزوباريس،الرئيسيةالعالميةالصناعةمراكزأحد

تنتشرالصناعاتأنغير،المهمةالفرنسيةالصناعات

وتعتبر.كافةفرنساأنحاءفيوالبلدانالمدنفيكذلك

قاطراتوتنتج.السياراتإنتاجفيدولةرابعفرنسا

وتنتجالعالمفىالقطارأتأسرعوتمتلكالحديديةاسمكك
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لىأيصص:سسا.ودىئيسسة11الصماعاتأهمسالسياراتصناعة

سيو.سياراتمصمع!يالعمالم!محموعةا!مورةا

فيوتأتىصناعيةتزآلامتطورةومدنيةحربيةطائرات

صناعةوتستوعبالجديدةالالاتمصمميمقدمة

الفرنسيين.منكبيرةأعداداالأغذية

هي:رئيسيةأنواعثلاثةأإالفرنسيةالسياراتتنقسما

باريحه!منطقةفيمصانعهاوتقعومشروينوبيجورينو

أنواعافرنساتصنعكما،ودووايورينيهليونوقرب

مركزهىوتولوز،والتجاريةالحربيةالطائراتمنمتقدمة

!ضائيبرناموحوديميزهاماوأهم،الطائراتصناعة

صناعيةوأقمارصواريخإطلاقفينجحتزقد.ناجح

وأنظمةفضائيةمعداتتنئثذلكوهي.الأتأ!لاتصا

صناعةولديهاالأسلحةمنعديدةوانواعاأممترهـليةإدفاع

المذياعوأجهزةالحواسيبوتنتج.بسرعةتتطورإلكترونية

كيميائيةصناعاتوتمتلكالهاتفومعداتوالتلفاز

ومستحضرات،بالأدويةخاصةوصناعات،متطورة

وإطاراتالزجاجمنممتازةأنواعاوتصنعالتجميل

.تلسياراا

غربيفياكرايالإظجمرا!أوسعفرنسا.الزراعة

فيالزراعيةالمشجاتمصدريأحصبرإحدىوهىأوروبا،

وماشيةاللحوممنالفرنسيةالمزارعدحلثلثا:يأتىأ-أحاا

صالحةمعشوشبةأرافيأسفرنسيةاالأراضىا:ربعالأأجاد.ا

القمحوخاصةب!سرةالحبوبمحاصيلتمموو.أصلرعى

والتفاحالأولىبالدرجةوالعنبالفواكهوكذلك

لأنواعها.والخضراوات

أراضيثلثمنأكثرعلىالزراعيةالمحاصيلتنبت

وفىباريسحوضمنطقةفيالواسعةالمزارعوتنتجفرنسا.

الفرنسي.الاقتصاد

استخداماتالخريط!هدهتين

إلىتشيركمافر!سافىالأرض

اشئيسيةالحقليةلردسا!حاصيل

الأكسا!يةاالمعديةوالمصادر

الأسماكصيدمنتحاتوأهم

المراكرأ!عحاءدونتوقد

الأحمر.ا،لحبرالصماعية

العال!لمحيمرروعةأراصر!

معمحتلطةمرروعةأبىاصر

رعويةاراصي--

العا!لمحيرعويةأراص!

عالات!

عامةبصورةمعنحةعيرأراصب!

الأسمادصيد5

صداعيةمراكر

لمانياأ

،هالحدع!خا

هـ-**؟-
...!كل،ح!ش!)

.شوفانن

بدنفط.لمشوفال!ملخ-.سنرا

كا3--!فو

3!ط.كأ

---.تا

طعي-1.ءفي-لم37مح!!سويسرا

-7-!افثجم!نن--!-كاث!ثجمعن!حجري!و

أ?7---اواإيطاليا!امح!!و

ءتمئ-!*ليورر

حلح!،ىبم

؟أبفاراللحو!اى

3-حل!01-

سءص!د!!صء.ماز-سيليا-،بو--16

برحس3-0/لةق/"!!لبرصزإ

بر!حسرإص-ا

!ح!رو7املأنحضرالبحر(ثجثي!أغني
لم

الملولمورءئمزآج!!،لى

اسبانيا
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المحصوليعتبرالذيالقمحمحصولمعظمالشمال

المهمةالزراعيةالمحاصيلوتشمللفرنعسا.الرئيسيالزراعي

والكرزوالقرنبيطوالجزرالفاصوليافرنسافيالأخرى

وبذوروالطماطموالكمثريوالخوخوالبازلاءوالأزهار

الشمس.دوار

الأراضىربعحواليالغاباتتغطي.الغابات

الهضابالكثيفةالغاباتمناطقوتشمل،الفرنسية

السواحلومناطقالولممطىوالمرتفعاتالشرقيةالشمالية

وفوسجوبرينيهوجوراالألبجبالوسفوحالغربيةالجنوبية

وغيرها.والزيتونوالصنوبرالبلوطأشجارمنوتتألف

ويأتيالمعدنيةالمواردأهممنالحديدخام.التعدين

الفولاذصناعةفيويستخدماللورينمنطقةمنأكثره

التيالبوكسيتخاماتوتوجد.الإقليمفيالموجودة

ويوجدالبلاد.شرقىجنوبفىالألومنيوممنهايصنع

منطقةفيالأسمدةصنعفيتستخدممادةوهوالبوتاس

جنوبىلاكفيالطبيعيالغازمصادرواكتشفت.الألزاس

والملحالجبستنتجمناجمفرنسا،فيتوجدكمافرنسا

.واليورانيوموالتنجستنوالكبريت

فرنسافيالأسماكصيدصناعةتنتج.الأسماكع!يد

وتعملسنوياالأسماكمنطنألف068حوالي

تذهبأوالفرنسيةالسواحلعلىالصيادينمجموعات

منكثيروينطلقونيوفاوندلاند.أيسلندامياهإلىبعيدا

المائيةالأحياءأنواعوتشتملبريتانىمنطقةمنالصيدسفن

والكركندالبحروسرطانالقدسمكعلىيصطادونهاالتى

والمحاروالتونةوالسردينوالبولوكوالمحارالبحروبلح

وغيرها.المروحي

الفرنسيةالنوويةالقدرةمحطاتتنتج.الطاقةمصادر

فرنساوتعتبرالمعستهلكةالكهربائيةالقدرةنصفمنأكثر

إنتاجوفيالنوويةالطاقةتقنيةفىعالمياالرائدةالأقطارمن

فىالمائيةوالقدرةالحجريالفحمويستخدم.النوويالوقود

التيالكهربائيةالقدرةمنالمتبقيالنصفمعظمإنتاج

البلاد.تحتاجها

محطةأولبتشغيلأم669سنةفيالحكومةبدأت

مصبفيوذلكوالجزرالمدبقوةتعمل،العالمفىقدرة

أعلىهناكيحدثحيث،بريتانيإقليمفيرانسنهر

كما.ام3ارتفاعإلىيصلوقدالعالمفيللمدمستوى

البرانس.جبالمنطقةفيالشمسيةللقدرةمحطةهناكأن

حقلفيدولةخامسفرنساتعدالحارجيه.التجارة

تزيدعندهاالوارداتوقيمةالعالمفىالخارجيةالتجارة

أهمالنفطجةالمنتجاتوتشكلالصادراتقيمةعلىقليلا

الكيميائيةالمنتجاتتشملفإنهاصادراتهاأهمأماوارداتها.

حواليتبادلوشموالسياراتالكهربائيةوالمعداتوالالات

فيوليونباري!بيرالعملبدأ5+كلأالسريعالمرنسي8القطا

)الاتحادالمشتركةالسوقبلدانمعفرنساتجارةنصف

واليابانالسعوديةالعربيةالمملكةمعوكذلك(الأوروبى

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوسويسرا

فيالقطاراتأسرعفرنساتمتلك.والاتصالاتالنقل

سرعتهتصلوليونباريسبينيسيرالذيفالقطار،العالم

ديجولوشارلأورليمطاريأنكما.كماساعة003إلى

مدنفىمطاراتعدةوهناكأزدحاماالمطاراتأكثرمن

الأنهاربعضفيللنقلعديدةسفنتعملكما،أخرى

.والقنوات

انتشاراأوسعها،يوميةصحيفة85فرنسافيتصدر

مدينةفيوتصدرفرنسا()غربفرانسأوستصحيفة

الأخرىالرئيسيةالصحفومن.مختلفةطبعة45فيرين

وليبرالسيون.ولوموندسواروفرنسالفيجارو:صحيفة

ليصحيفة:المهمةالإخباريةالأسبوعيةالصحفومن

فرنسافيويوجدأوبزرفاتور،نوفيلولىإكسبريس

وكالاتمعظمهاتديروالتلفازالإذاعةشبكاتمنالعديد

أجهزةعلىسنويةضرائبوتفرض.مستقلةحكومية

الإذاعىللبثاللازمالتمويللتأمينوالمذياعالتلفاز

الأفلامصناعةعلىح!صميةوكالةوتشرف.والتلفازي

الفرنسية.

تاريخيةنبذة

القديمةالعصمورفيالسلتقبائلكانت.البدايات

يطلقونالرومانوكانبفرنسا.حاليايسمىفيماتعيش

بدأتوقد.الإقليمهذاعلىالغالبلادأوغاليااسم

قبلالثالثالقرنفيالإقليماجتياحالرومانيةالجيوش!

عاميبينكلهاالمنطقةعلىقيصريوليوسوامشولىالميلاد.

فيالرومانيالأسلوبالغاليونواتخذ..مق5وأ58

الغالبلادوشهدت.الغزاةلغةمستخدمينبسرعةالحياة

والرابالثالثالقرنينفيلهاالبرابرةاجتياحرغمازدهارا

تهاوتالميلاديالخامسالقرنبحلولأنهغير،الميلاديين
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القبائلغزواتأمامالرومانيةالحدودمراكزدفاعات

والفرانكيونالبرغنديونفيهمبمنأحشرتامنالجرمانية

ودخلواالرايننهراعبرالذينالغربيونوالقوط)الفرنجة(

الغربنحوعيرهمواندفعالكثيرينمنهموقتلواالغالبلاد

الفرنجةملككلوفيسأوقعوقد)حاليا(بريتانيمنطقةإلى

علئتغلبثم:ميئأ!الغالإقليمالرومانىبالحاكمالهزيمة

:أسسملكهو:سعالإقليمفىالأخرىالجرمانيةالقبائ!!

الميروفنجية.الحاكمةالأسرة

بنالإقطاعيمأضفاأاظهر.الوسطىالعصورفي

اتسمتفترةوفى.الميلاديينعشروالحاديالسالغالقرن!ت

معظمفيالوأسعةعاتالإقصإأصحابظهربالاضطراب

التنطمامننوعالإقطاعىوالنظام.الفرنسيةالأراضى

للفلاحينالأرضالإقطاعىيمنحي،والعس!السياسي

.الحدماتمنوغيرهاالجيعقفيالخدمةمقابل

فىانغماسهمابمسببالميروفنجيينالملوكحكمضعف

،هرستالببينا!ستشارينكبيروكانالشخصيةالملذات

أرزيامارت!!شارلابنهجاءثمالملكسلطهاتمعظماحازقد

قضىالقصيرببينابمهجاءوعندما.السلطاتوصئتلك

الفرانكي!تعلىم!صاوأص!تالميروفنجيهيئالملوكاخرعلى

الكارولنجية.الأسرةاصمتحتم751سنة

أحدكانالذيشارلمانابنهالقصيرببينبعدجاء

حملةخرونمنأكثرقادحيث،المنتصرينالكبارالملوك

الحاليةالفرنسيةالحدودوراءماإلىملكهووسععسكرية

ثلاثةموتهبعدوخلفه.مانللررإمبراطوراالباباتوجهوقد

التيالإمبراطوريةعلىللسيطرةبينهمفيماتقاتلواأحفاد،

بينهم.فيماواقتسموهاجدهمخلفها

كانالميلاديالعاشرالقرنأواخرفى.الكابتيةالأسرة

السالقنفوذه!امعظمفقدواقد،الكارولنجيونالملوك

يعينونأصبحواالذينالإقطاعيينالنبلاءنفوذوتعاظم

حدودتتجاوزلاالملوكهؤلاءسلطةوكانت،الملوك

الأسرةحكمالنبلاءأنهىوأخيرايسكنونها.التيالمقاطعة

ملوكظلوقدجديدا.ملكاكابيههيوونصبواالكارولنجية

أخذوقدقوةولالهمحوللاطويلةفترةالكابتيةالأسرة

أقوىنورمنديادوقاتوكان.بمقاطعاتهميستقلونالنبلاء

وفي.الإقطاعيةالأقاليمبينإدارةوأفضلهمالنبلاءهؤلاء

وأجمبعدفيماسميالذيوليمالدوققامأم660سنة

.الأسرة،الكابتيةانظر:.ملكاوأصبحإنجلترابغزوالفاغ

أملاكهمإلىجديدةأصقمناال!صابتيودالملوكأضاف

أنجبوقدمنافسيهمجميعمنأقوىوأصبحواالشخصية

ثلاثةامتدادعلىبعده!املكهميرثونأولاداالملوكهؤلاء

علىيجلسمناختيارفيالنبلاءتدخلأوقفمماقرون

للاشتراكفرنسامعظمهمتركعندماضعفهموزادالعرش

الرأبعوالقرنعشرالثانىالقرنبينالصليبيةالحروبفى

الميلادينن.عشر

الملوكحكمأثناءالاجتماعيةالأوضاعتطورت

الاقتصاديةالأوضاعفىالتحسنبوادروظهرتالكابتيين

استعادتأهميتهافقدتقدكانتالتيوالمدنأوروبا،فى

اتحاداتكونواالذينالحرفأصحابفيهاوبرزنشاطها

الحكموبنمو.المحليةالح!صماتإدارةفىكبيراد:راأدت

والتشريعي.الإداريالثقلمركزالمدنشكلت،المدش

ظلفقدالمدنمراكزإلىالكتيرينانتقالورغ!

الزراعيةالأساليبل!ش،الريففيأيضامنهمكثيرون

لاحتياجاتتكفىمحاصي!!بإنتاجتس!تكنلمالقديمة

.الناس

سنةالرابعتشارلالكابتيةالأسرةملوكآخروتوفى

الذكورالأولادمنللعرلقوريثايخلفأندونأم328

ملكالثالثإدورادطالبكما،عمومتهأبناءأحدوخلفه

تسببممانورمندياإقليمبجيشهوغزافرنسابعرلقإنجلترا

انتصارورغمام(.453-)1337عامالمائةحربفى

الفرنسيوناستطاعالمعاركتلكمعظمصىالإنجليزياافي!

إثرعلىالرئيسيةالأقاليممعظممنالإنجليزاإخراج

.داركجانبقيادةأورلييانمعركةفىانتصارهم

أسمىعشرالحاديلويسوضع.ا!لطلقالملوكحكم

أغرنسيين،االملوكهيبةيستعيدأنواستطاعالمطلقالحكم

أمورفيالنبلاءتدخلبسببضعفتقدكانتالتى

قتلالذيالشجاعشارلهوالوحيدغريمهوكان.الحكم

مدينةيحتلأنوشكعلىوكانالقتالأتناءبعدفيما

الأراضىمعظمعلىيستولىأنلويساستطاعوقدنانسي

.شارلبحوزةكانتالتى

عشرالسادسالقرنخلالالدينيةالحروباندلعت

واستمرتالبروتستانتىالمذهبظهورإثرعلىالميلادي

أكثروالبروتستانتال!صاثوليكلينالأهليةالحروبسلسلة

عاما.ثلاثينمن

القرنينبينباطرادووزرائهمالملوكسلطةتعاظمت

الوزراءأهمبينومنالميلاديينعشروالثامنعشرالسادس

وقامالرابعهنريالملكخدمالذيبيثونديماكسيمليان

وأشغالالزراعيةالتنميةحقلفيالإصلاحاتببعض

الحاكمأما.الضرائبوخفضالقنواتوفتحالوق

فهوعشرالتالثلويسخلفيق!كانالذيالحقيقي

سلطةلتقويةكبيرةجهودابذلالذيريشيلوالكاردينال

الملك.

التيالواسعةللسلطةلارزامثلاعشرالرالغلويسوكان

"لمالدولة"!أناقالأنهعنهيروىوممافرنسا.ملوكبهايتمتع

رئيسابنفسهسيكونأنهأعلن،وزرائهرئيمسماتوح!ت
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ألجأممابقسوة)البروتستانت(الهجنوتبمعاملةوبدألوزرائه

فرنسا.تركإلىمنهمألفمائتيحوالي

الثامنالقرنبحلول.18القرنفيالأحوالسوء

بإدارةتقومحكوميةبيروقراطيةهناككانتالميلاديعشر

بتطيقتقومومحاكم،الضرائبوتجمعكبيرملكىجيش

مكاتبيبتاعونوالقضاةالمحامونوكان.والنظامالقانون

يسموابأنالملكلهموسمحجداعاليةبأسعارالملكمن

النظاملهذاوكان.الضرائبمنوأعفاهمنبلاءأنفسهم

القرنخلالوالسكانللاقتصادواسعنموفيأثرهالمكلف

الإنتاجمقاديرفاقتالسكانيةالزيادةأنغيرعشر،الثامن

الأمورمنالقحطوحالاتالطعامنقصأصبح.الزراعي

الاتحاداتعلىبظلهألقىالوضعهذاأنكما،الشائعة

المدنفىوالحرفيينالتجارأمورتديركانتالتيالمهنية

إمكانوعدمالجيعقنفقاتوطأةتحتالحكومةواضطرت

مبالغاقتراضإلىالكنيسةومنالنبلاءمنالضرائبجباية

خشيةالضرائبزيادةالحكومةاقترحتكما،طائلة

المزيدفرضالشعبطبقاتمعظمعارضتوقد.الإفلاس

الفرنسية.للثورةمهدمماالضرائبمن

رؤساءعشرالسادسلويسالملكدعا.الفرنسيةالثورة

لفرضتأييدهملكسباجتماعإلىالمقاطعاتمجالس

وكانت.الإفلاسمنالدولةميزانيةلإنقاذجديدةضرائب

والعامةوالنبلاءالكنيسةعنممثلينتضمالمجالسهذه

شهروفيام978مايومنالخامسفيالجلسةوعقدت

شكلتأنها،العامةوهم،الثالثةالجماعةأعلنتيونيو

جديددمشورسنفيالمطلقةالسلطةلديهاوطنيةجمعية

الجماعتينمجموعيساويهؤلاءعددوكانلفرنسا

الأخرلنن.

نأأملعلىإجراءاتأيالبدايةفيالملكيتخذلم

الجمعية.علىللقضاءباريسحولالجيشفصائليجمع

مسلحةمقاومةحركةبتنظجمقامواالفرنسيينأنغير

الباستيل،سجنعلىباريسأهاليمنجمعواستولى

إعدادمنالجمعيةوتمكنت،الإذعانإلىالملكفاضطر

مقيدةملكيةذاتدستوريةدولةفرنساجعلجديددستور

فرنسادخلتام297أبريلوفيواحد.تشريعيومجلس

للملكتعيداأنأرادتااللتينوبروسياالنمساضدالحرب

بعدالملكبعزلالوطنيةالجمعيةفقامت،السابقسلطانه

فيجمهوريةفرنساوإعلانأسرتهوعلىعليهالقبضإلقاء

.ام297سبتمبرشو

الأجنبيةالدولمعوالحربالأهليةالحربدفعت

إثرعلىصارمةتدابيراتخاذنحوالجمهوريةالحكومة

السلطةإلىوديدروروبسبييرأمثالالثوريينبعضصعود

الالافوأعدمواالشعببأعداءلممموهممنياعدامفبدأوا

التورةأحداثأوائلمنكادأم978يوليو41فىالباستيلاقتحام

وأجبرواالباستيلحصنباريسأهلمنجفحاشداحتل.الفرنسية

لاريس.منالانسحابعلىالملكحنود

أخيرانفسهروبسبييرعلىحكمكما،المواطنينمن

.الإرهاببعهدسميمابزوالالأمروانتهىبالإعدام

وأصبحالجيشخلالمنبونابرتنابليونبرز.نابليون

واستولىالثوريةالفرنسيةبالحكومةوأطاحبسرعةجنرالآ

بنىفريدا،وعسكرياممتازاإداريانابليونكان.اسملطةعلى

أوروبامناطقمعظمقواتهواحتلتقويةحكوميةإدارة

الوضحلمأنغيرام281عامبحلولوالغربيةالوسطى

ليحكمعادثمام481لمشةنابليونفسقططويلايدم

انظر:واترلو.فيالنهائيةهزيمتهقبلأشمهرثلاثةلمدةفرنسا

بوربونأسرةعادتنابليونسقوطإثرعلى.الأولنابليون

ثمأم824سنةملكانفسهالعا:شارلأعلنالحكمالى
سر؟و4

فيليبلويسجاءثمام083سنةيوليوثورةفىبهاطيح

كانتالفقيرةالطبقاتأنغيروازدهار،هدوءفترةومرت

الانتخابيالتصويتفيبالاشتراكلهاالسماحلعدممستاءة

علىسقطتأم،848ثورةفقامتعامةوظائفتقلدأو

جميعوحصلالثانيةالجمهوريةوأعلنتالحكومةإثرها

)ابننابليونلويسوانتخبالتصويتحقعليالفرنسيين

تجاوزأنهغير،سنوات4لمدةرئيسا(الاولنابليونأخ

نفسهوسمىسنوات01لمدةرئيعمئانفسهوأعلنسلطاته

الثالث.نابليونباسمإمبراطورا

تعاظممنتخشىفرنساكانت.الثالثةالجمهورية

الزعامةتحتالألمانيالاتحادقدرةومنالبروسييننفوذ

منعددوبعدأوروبا.فىالقوىميزانقلبعلىالبروسية

ما087سنةبروسياعلىالحربفرنساأعلنتالنزاعات
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منطقةعنأضنازلاإلىواضطرتإثرهاعلىفرنساوهزمت

الألمانيةأ!لإمبراطوريةاللورينمنطقةمنوجانبالأشاس

.يدةالجد

ثاربروسيامعحر!افيفرنساهزيمةإثروعلى

مؤقتةجمهوريةوتأسستفيليبلويسضدالفرنعسيون

جديد.دستورإعدادوتمالثالثةبالجمهوريةسميت

الحرباندلاعحتىقدراتهاونمتفرنساازدهرت

والجنودأغرنسيوناالمكتشفونسيطروقد.الأولىالعالمية

شرنساوقامت:أسياإفريقيافىشاسعةمستعمراتعلى

ر:سيامععس!صياحلفاوعقدتجيشهابتقوية

أصماعاتا:توسعتبريطانيامعودياوحلفاأم498سنة

.أم98دعامبعدسيماولاتدريجياالفرنسية

العشرينالقرنأوائ!!منذ.الأولىالعالميةالحرب

أراضيحولوألمانيافرنسابينمستمرةالمنازعاتكانت

هجوممنتخشىمنهماواحدةكلفكانتالمستعمرات

منك!و!تبينهاأحلاشافرنساوعقدتعليهاالأحرى

اجتاحتالأولىأحالميةاالحرببدايةوفىوبريطهانياروسيا

فييأملونكانواالألمانأنورغما.الفرنسيةالأراضىألمانيا

أراحرفيتقدمهمأ:قفواالفرنسي!!أنإلاسريعنصرتحقيق

اكتىشردادفىالمعاركأشرسجرتوقد"أم419سنة

تسببتالحر!أدعير،أغرنسيةاأطمقاومةرمزاأصبحت

كثيرافرنساالحلفاءساعد.الأرواحفيفادحةخسائرفي

وقدأيضا،الحربوبعدام719عاممنتصفمناعتبارا

معاهدةبموجبواللورينالأشاسمنطقتيفرنسااستعادت

ألمانيا.هزيمةإثرعلىفرساي

جيدةعلاقاتتأمميسحاولواالفرلسيينأنمنلالرغم

فإنعليهاالحربيةالتعويضاتأخمباوخفضواألمانيامع

الثلاثينياتفيألمانيافيالنازيوحكمههتلرأدولفظهور

الحكومةوعمدتشرنساأقلققدالعشرينالقرنمن

ميونئاتفاقيةووقعتألمانيا،امشرضاءسياسةإلىالفرنعبسية

تشيكوسلوفاكياأراضىبعضبموجبهاألمانياأعطتالتي

السابقة.

الثانيةالعالميةالحرببدأت.الثانيةالعالميةالحرب

وفيأم939سبتمبرأولفيلبولنداالألمانباجتياح

الحربوبريطانيافرنسامنكلأعلنتسبتمبرمنالثالث

للجيكامنكلاألمانياذلكبعدغزتألمانيا.على

بعدبلجيكاطريقعنفرنساآوهولنداولوكسمبرج

حيثأم049يونيو41فيباريسالألماندخل.يومين

الأراضيثلثىاحتلواالذينا!لألمانمعهدنةالفرنسيونوقع

رئيسابيتانالمارشالوعينوا،الشماليالجزءفيأسفرنسيةا

المقاومةأنغير.الألمانيالغزوتحتالفرنسيةللدولة

وفي6.ديجولشمارلبقيادةامشمرتللمحتلينالفرنسية

حصص

حلماءلئحقة

لديا.يونيو

ك!مطى

الاب!مبة

ألالبا!حنلماا

إلىصمثا

الحافيول

بيندرسساشمافيألماليااحتلت.الثانيةالعالجةالحربفىفرنسا

المرنسىالحكماتحتالحنوبىالحرءوظلأم449وأم049

.أم429سنةفىدلكلعداحتلتالتهىفيمتحىوعاصمته

معاركوبعد.فرنساشىقواتهمالحلفاءأنزلأم449يونيو

فشكلأغسطس25فيباري!الحلفاءدخلطاحنة

مؤقتة.ح!صمةفيخاديحوأ!

مأ459أكتوبرفى)ديجول(.الرابعةالجمهورية

د!شوربإعدادالوطنيةالجمعيةقيامعلىأضصويتااجري

علىفرنساحصلتوقد.انرابعةالجمهوريةوتأسيسجديد

المدنبناءوأعادتالمتحدةالولاياتمنكتيرةمساعدات

.الحربخلالوالمصابالمدمرة

اليومفيأم449أعسطص26فىباريسعبرتمرالحلفاءقوات

التانيةالعالميةالحر!فىأ!ارييناالمحتلينأيديسا!ديةتحريرم!التالى

الجنود.يحيولىوهمالفرلسيودالمواطسوناحتشدوقد



337فرنسا

البومالالرلسبةوالمأط!اتؤسما"،6"!!صس7،15

ال!أل!ائرقيألنرلسبةألمناط!انح!-؟؟ء21ى!فئور--ح!كحؤحم!-"،انتأر6حمس

إمبراطوريةفرنسابنتحيثالميلاديعشرالثامنالقرنستينياتإلىالميلاديعشرالسابعالقرنأوائلمنعهدينشملتالفرنسيةالإمبراطورية

أماوآمميا.إفريقياقارتيفىمستعمراتهامنبكثيرفرنساتمسكتالعشرينالقرنمنتصمىإلىعشرالتاسعالقرنومن.الشماليةأمريكافيواسعة

الخريطة.فىمنهاواحدكلاسمتحتخطوضعفقدبهاتحتفظزالتماالتيالبحاروراءالأخرىالممتلكات

نفوذتعاظمومنالداخليةالانقساماتمنفرنساعانت

فيالاستقلاليةالحركاتومنالعماليةالنقاباتفىالشيوعيين

إفريقياوشماليالصينيةكالهندالخارجفيمستعمراتها

كانتالتيالأقطارمعظممنفرنساانسحابوبرغموغيرها.

التيبالجزائرمتمسكةظلتفإنهاإفريقياشماليفىتحتلها

-أخيرااعترفتأنإلىالتحرير،أجلمنفرنساتحاربكانت

.أم269أبريلفيالجزائرباستقلال-ديجولزعامةتحت

اهتمامهفانصب،الجمهوريةلرئاسةديجولانتخابأعيدوقد

لمجموعةزعيمةفرنساجعلوحاولالخارجيةالسياسةعلى

)سابقا(.والسوفييتيالأمريكيالنفوذمنمتحررةأوروبية

عنراضينغيرالستينياتأواخرفيالفرنسيونكان

وإضراباتطلابيةحركاتإلىأدىمما،ديجولسياسة

منالناسوخشي،العنفإلىأثناءهاالبعضلجأ،عمالية

الأمرمعالجةاستطاعديجولأنغير،أهليةحرباندلاع

%07علىمؤيدوهفحصل،عامةانتخاباتإجراءإلىودعا

هذهبسببتدنتديجولسمعةأنكير،النيابيةالمقاعدمن

الإصلاحاتبعضإجراءديجولفطلب،الحوادث

التصويتعندرفضهاالشعبلكنالدستور،فيالمحدودة

إثرها.علىديجولفاستقالعليها

لرئاسةبومبيدوجورجانتخب.ديجولبعدفرنسا

سياساتبتطبيقفوعدام969يونيوفىالجمهورية

فيالمتحدةالولاياتمعأوثقتعاونإطارفىديجول

معفرنساعلاقاتحسنكذلك.الخارجيةالسياسة

الأوروبية.السوقفىدخولهاعلىالموافقةوتمتبريطانيا،

عددازديادمثلالاقتصاديةبعفالمشاكلفرنساواجهت

أسعاررفعبعدالنقديوالتضخمالعملعنالعاطلين

معيشةمستوىفإنالمشاكلهذهورغم.المستوردالنفط

حاليايمتلكوهو،مضىوقتأيمنأعلىالفرنسيالفرد

قانونويمنحه،للحياةالضروريةالعصريةالوسائلجميع

والمرضالبطالةضدالضروريةالحمايةالاجتماعيالضمان

مستعمراتهاعنتخلتفرنساأنكما.السنفيوالتقدم

للإدارةالباهظةالنفقاتمنبذلكفتحررت،السابقة

الاقتصاديالعونتقدممازالتفإنهاذلكومعوالتطوير.

المسابقة.المستعمراتتلكمنلكثيروالعسكريوالتقني

فىانشقاقاتحدثتأم749بومبيدوجورجوفاةوإثر

جعلمما،الحزبلهذاإضعافعنهافنتجالديجوليالحزب

الانتخاباتوفيصعبا.أمراالحكمإلىقوادهأحدوصول

ممثلاديستانجيسكارفاليريفازبومبيدووفاةتلتالتي

للجمهورية.رئيساوأصبحالمستقلالجمهوريالحزبعن

الاشتراكيين،نحوالفرنسيونتحولالسياسيةالناحيةومن

رئيساالاشتراكيالحزبمنميترانفرانسواانتخبواحيث

أكثريةعلىالاشحترأكيونوحصلأم819سنةللجمهورية

أغلبيتهمالاشتراكيونفقدثم.السنةتلكفيالنيابيةالمقاعد

الأغلبيةعلىالمحافظونوحصلأم869انتخاباتفي

رئاسيةلفترةوانتخبللجمهوريةرئيساميترانوظلالبرلمانية

فيباريسعمدةشيراكجاكفازام599يونيووفي.أخرى

أجلمنالديجوليالتجمعحزبعنالبرلمانيةالانتخابات

التيالاشتراكيةفترةلتنت!52%.64بنسبةالجمهورية
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مأ589ل!تالمرلمحسيةالحمهوريةرئيسممصصتولىديجولشارل

فيسيماولاكحيرةسدرحةالرئاسةسلطاتلتعريروقامأم916و

الحارحية.اصسياصةاشزونتسيير

عضو،جوليهألانلتعي!تشيراكقامعاما.41استمرت

جو!مبانأجونما!فاز،7961وفيأعوزراء.رئيسا،حزبه

الورراء.برئاسةالاشتراكيالحزبرليس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

وعسكريونسياسيونقادة

حاك،تيراكمونتيحوديماريأوجيني

سديافرد،فولت!ربمو!د،ريهنكابوا

مديتشيدي!اتري!!يليبهمريليتاد،

بول،إطكلودليرادتا

حورحكليحنصو،دوإلي!ص،توكوديل

حالى،كوضأدولرويسلوتيير،

ودلماركيرا،كوسدرسيهليريدا،لىيستادجيسكار

ليير،للالاوارإد،يههلاددا

يدضا!،لاشالىحاكحورخداشهود،

وداغوسأ،لامارت!!لدريأشارل،ديحوأ!

بولحالىمارا،روسسيير

الكارديمالجول،مارارانامموتاروسامبو،

حواكيم،موراتحاد!اريبلاتيير،لاديرولاد

نسوادرا،لىميتراليال!صاردا،ريشيليو

يدالكوتميرابو،حوزيروإيما!يل،سييس

ميتيل،لىدورسيه!رالسوا،شاتولريالى

رتلمارأ!شا

ألينيود

ميادأ

ورأجيا!أ

ريسبا

برست

بوردو

رترتشا

يةمدتور،

تولور

حريو،!

ل!صكد

!!ةمعر،حي!صرأ

اطوذ!ياا!ديىاا،صلات

لإقصا"ا

معر!ءأ:سمرض،

اساستيلا

معركة،لواتييه

المورلود

8481تورة

المرسميةالتورة

الحوالمرسحيةالأراصي

الفردسيةلولييريا

ريوسور

مه!طردبهـ!سا

وبلدانمدن

ريمس

سئراسمورح

شيربورح

طولون

لمرساي

لونتيسبلو

فيمتمى

سوكارحط

كالييه

تاريخيةأحداث

يوليوتورة

الأولىاعالميةااررهـب

أضاليةااحالميةاالحر!

رسيةإاالمر!سيةافىرب

القرمحرب

عامالمائةحرلى

العرشقخلافةحروب

الصليبيةالحرو!

الرواويود

البحارأعاليممتلكات

والقطهبيةية

روشيللا

لوردر

لىلوما

لوهالر

ليل

يةمد،ليود

رسيلياما

نتنا

سيلا

نيس

المهضةعصر

اغرانكيونا

الجديدةلرسسا

معركة،كريسي

الطسقاتمحلس

متسروع،المسيسيي

القاريالمظام

فرقة،ويةلدالوا

لوبادغوا

الفردسيةناغيا

جريرة،رتيكلماا

ولمجاكاليدنيو

لةوعاأ!حا،يرردأ

ر!،ي!إ

حبالل!،الرا

حليح،بسكاي

!ضيقوفر،د

واللوريرالألزاس

يابرعمد

ثاتلأا

اغرسسيةا!اديميةالأ

معةحا،لاريس

سكلباا

لبحريةا

إيملبرخ

التشكيلىالتصوير

الحريةتمثال

تويلري

الحيمق

الديمقراطية

طبيجةمعالم

كورمميكالصالرود،

دهراللوار،نهر،السوم

نهر،المارلى!ر،احسودا

بلادموننهراحس!ت،ا

الإنجليزياغالا

أقاليم

نورمدياعاسكوليابر!الي

لدرالفلاالريمييرا

صلةذاتأخرىمقالات

الحميلةالفنولىمدرسةالدراحات!ساق

لمسرحاالسورلود

فرلسامعهدزهرة،السوص

المرنسيةالوطيةالمكتبةالعمارة

الكلاسيكيةالموسيقىالأد!،المرلسى

سينقوا،بليودناأطعةا،الفرسسية

فن،اسحتاالأجسيالفيلق

المورمنديودال!اليةالقواسين

لأولاالوزيراطوفرا

الباستيليومخطماحيو،

!ثيد،المار!سيليه
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الموف!وععرعا

-3

-5

-7

الحكمنظام

الحكومة-أ

السيامسيةالأحزاب!-

السكان

المعيشةأنماط

المدينةفىالحياة-أ

الريصفىالحياةب-

الطعام-خ!

الترويح-د

الفنون

السطح

المناخ

الاقتصاد

الطبيعيةالموارد-أ

الحدميةالصساعات!-

التصنيع-ج

الزراعة-د

العاباتهـ-

تاريخيةنبذة

المحاكم-ج

المسلحةالقوات

الدينهـ-

التعليم-و

والمكتباتالمتاحفز

التعدلن-و

الأسماكصيد-ز

الطاقةمصادر-ح

الخارجيةالتحارةط

والاتصالاتالنقل-ي

أسئلة

الحكم؟لظامدىديجولبهاقامالتيالرئيسيةالإصلاحاتما-

الاسم؟بهذافرنساسميتلماذا-

!رنسا؟فيالصساعاتأهمما

الفرنسيين؟حياةأنماطعلىالرومانأتركيف-

الفرنسية؟التانويةالمدارسعلىيطلةىماذا-

فرنسا؟فىوالمكتباتالمتاحفأهمما-

ووارداتها؟فرنساصادراتأهمما

ولعدها.الثاليةالعالميةالحربقبلالفرس!ىالاقتصادب!قارن-

الفرنسيةالاستعماريةالإمبراطوريةهيالجديدة!فسا

مطلعفيالإمبراطوريةبدأت.الشماليةأمريكافي)سابقا(

عاما.ا05نحوواستمرتالميلاديعشرالسابعالقرن

.الميلاديعشرالثامنالقرنمطلعفيأوجهابلغتحيث

أكادياكندا،:هيمستعمراتثلاثالجديدةفرنساضمت

بشرقيالانمايعرفمعظموكنداأكادياشملتلويزيانا.

يعرففيماالمسيسيبينهرواديعندلويزياناوتقعكندا،

.المتحدةبالولاياتالان

مستعمرةإلىغالباالجديدةمصطبفرنسايشير

مستوطنىمن75%نحوفيهاعاشحيثفقط،كندا

لصالحالإقليمهذافرنساخسرت.الإمبراطورية

(امأ-763!756السئالسنواتحربفيبريطانيا

قوياظلالكنديةالثقافةعلىالفرنسىالتأثيرأنإلا

فيكنديملايينستةنحواليومويقطن.اليومحتى

يتحدثونبرونسوكنيووفيوأونتاريو،كويبك

لغةالإنجليزيةجانبإلىالفرنسيةوتعد.الفرنسية

كندا.فىرسمية

استكشافيةبعثةأولجاءت.والاستيطانالاكتشاف

ذلكفي.أم452عامالشماليةأمريكاإلىرسميةفرنسية

الملكباسمفيراتزانوداجوفانيالإيطاليالبحارقامالعام

الأطلسي.الساحلباكتشاففرنسا،ملكالأولفرأنسيص!

أعوامفيكنداإلى،كارتييهجاكالفرنسيالمكتشفوأبحر

يصلأوروبيأصئأولوبذا.أم54وأأ53وه5341

بخليجالمحيطةالمنطقةكارتييهوأعلنلورن!رسانتخليجإلى

خلالالفرنسيونالصيادونبدألصالمرنسا.لورنسسانت

خارجشباكهمإلقاءفىالميلاديعشرالعسادسالقرن

الاتحارفيوبدأوابنيوفاوندلاند،الانيعرفالذيالساحل

الأخرىالأوروبيةالسلعوبعضوالسكاكينالغلاياتفى

الفراءأسعاروأصبحتالفراء.مقابلفيالمحليينالهنودمع

بسببوذلكمطردازديادفيالقندسفراءوبخاصةالكندية

أوروبا.فىالفراءقبعاتشعبيةأزدياد

بيير،الفرنسيونالمكتشفونأنشأ،أم406عاموفى

مستعمرةشامبلينديوصمويلمونتسدووسيرغوا،دي

شامبلينوأسه!.الأطلسيالساحلامتدادعلىأكاديا

عامفىلورنسسانتنهرامتدادعلىكويبكمستوطنة

الفرنسيونالفراءتجارأنشأ،بقليلذلكوبعد.أم806

البعثاتوأنشأتلورنسسانتنهرعلىأخرىمستوطنات

مأ426عاممونتريالمدينةالكاثوليكيةالرومانيةالتنصيرية

.ماريفيلالبدأيةفيسميتوالتي

منآلافبضعةبهاوكانببطء،الجديدةفرنسانمت

جعل،أم663عاموفي.ام066عامبحلولالمستوطنين

وأملكيةمقاطعةالجديدةفرنساعشرالرالغلويسالملك

1665عاميمابينالفترةخلاللفرنسا.مستعمرة

مستوطن2،ء..نحوهناكإلىالملكبعث،أم672و

بالجنودتزويجهنالمرادالنساءمنالعديدبينهممنوكان

قبل.منبالمستعمرةحلواالذينوالمستوطنين

العامالحاكم،فرنتناككونتوهوبواد،دولويصار

الفراءتجاربوادشحدو.ام672عامفيالجديدةلفرنسا

التجارفبدأ.المستعمرةتوسيعفيالمساعدةعلىوالمكتشفين

البحيراتامتدادعلىالنقاطمنعددإنشاءفيآنذأك

كانأيضاام672عاموفي.هدلحمونوخليجالعظمى

الفرنسيوالمنصرجوليتلويسالفرنسيالكنديالمكتشف

نهرأعالييكتشفونالذينالبيضأولماركتجاك

روبرترينيهالفرنسىالمكتشفتتبعكما،المسيسيبي

خليجإلىالمسيسيبينهر،لاسالدوسيور،كافلييه

واديعلىفرنساسيادةوأعلنأم682عامفيالمكسيك

عشر.الرابعلويسللملكتخليدالويزياناوسماهالنهر،
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كانتكول!كمدينة

العاصمةبمهامتقوم

وكانت.الجديدةا!فرنسا

أيضا.ودينياتجاريامركرا

!مالحقمقهداويوضح

عشرالثامنالقرن

!مالمدينةممظراليلادي

لورص.ن!!مالهر

مأ996عامفيأبرشي!!،ديسير،موينأ!بييرأنشأ

منسلسلةذلكبعدالفرنسيونشيدلويزيانا.مستعمرة

عددوارتفع.الجديدةفرنسابباقىلويزيانالربطالحصون

ءأ072عامفىتقريباأغاأ25منالجديدةفرنساسكان

.أم076عامفيألفا65نحوإلى

الحاكمينالمسؤولينحصباركان.المستعمرةفىالحياة

العامالحاكمويقوم.والمحافظ،العامالحاكمللمقاطعة

المحافظويقومالهنودجمعوالعلاقاتالجيمقعلىبالإشراف

.الأخرىالمحليةوالمسائلالقانونوتنفيذالماليبالإشراف

ضنسافيالرئيسيالاقتصاديالنشاطالفراءتجارةكانت

سكانمنالسنصغارالمستعمرينمنالعديدوكان.الجديدة

عيشهم،كحسبفىالفراءتجارةعلىاعتمدواالذينالحدود

متشردي)أيبالفرنسيةبوادوالكوريريسمونوكانوا

أهميةورادت،زواجهمبعدزراعامعظمهموأصبحالغالة(.

وزرعوا،الماشميةلتربيةالزراعوقاماقتصاديكنشاطالزراعة

قطعأيضاوتطوروالشوفانالقمح،الأولالمقامفي

إلىبالإضافة،مهمةصناعاتإلىالأسماكوصيدالاخشاب

الحديدكأعمالأخرىصناعاتالمستعمرةفيكانتذلك

السفن.وصناسةالجعةوإنتاج

الرومانمنالمستعمرينجميعكانللقانونووفقا

فيرئيسيادوراالكاثوليكيةالكنيسةوأدت،الكاتوليك

فىوالمدارسالمستشفياتالراهباتوأدارتالجديدةفرنسا

مراكزريفيير،وترواومونتريالكويبكمدنكانت.المدن

وملاكأحصيسةواا!سومةأسمسؤووكان.والثقافةللتجارة

أماالحجرمنفخمةمساكنفىيسكنونالأثرياءالأراضي

حجماأصغرمساكنلديهمكانتفقد،والحرفيونالتجار

الأراضيمنأقسامفيالمزارعونعاش.أيضاالحجرومن

الأرا!يهذهفرنساملكمنح.السادةأراضىسميت

الذينوالتجارالحيشوضباطأررينيةاوالجماعاتأطمبلاء

يوفرونالأراضيملاكوكاذ.أصلمزارعيننهايؤجرو!سانوا

الفلاحينمعظموكان.وال!ضائسأصدقيهتاحنمصاأاطفلاح!ت

الخشبية.الأكواخغرفمنغرفتينأوغرفةفييعيشون

الجديدةفرنسافيوالمزارعونالمدنسكانكان

وبالمنامحباتالرقصبحفلاتالغالبفييتمتعون

العلياالطقةأفرادكانبينما.الأخرىاسمعيدةالاجتماعية

مقرفيتقامالتيالكبيرةالحفلاتمايحضرونعادة

يقيمونالمستعمرونكانالشتاءوخلال.أ!اماالحاكم

.المتجمدةالأنهارعلىالتزلجوحفلاتالخيلمحباقات

الفرنسيونالمستوطنونبدأ.البريطانيالاحتلال

فيالفراءتحارةعلىالسيطرةأجلمنالاقتتالفيوالإنجليز

عشرالسابعالقرنمطلعفيلورنسسانتنهروادي

.الميلادي

الساحلامتدادعلىالإنجليزيةالمستعمراتونمت

خلالالفرنسيالتوسعوأثار.الشماليةلأمريكاالشرقى

الإنجليزالمستعمرينغضبالميلاديعشراسمابعالقرن

التوصئكربا.أيضايريدونكانواالذين

سلسلةفيالهنودمنوحلفاؤهماالجماعتينأفراداقتتل

.أم763إلى9681عاممنالفترةخلالالحروبمن

أكاديامنسكوتيانوفاوإقليمنيوفاوندلاندبريطانياكسبت

بموجبوذلك،!دسونخلئحولأصفرنسيةاوالأراضي

خلالالفرنسيونلثميد.أم371عامأوترختمعاهدة

وعبرأوهايوواديفيالحصونالتاليةالثلالينالأعوام

وأونتاريومانيتوبابمقاطعاتالانيعرفلماالجنوبيةالأجزاء

أممندية.اوساسكاتشوان
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واحتلام474عامفيأخرىمرةالقتالاندلع

جزيرةفيالفرنسيةلويزبورجقلعةالبريطانيونالمستعمرون

استعادوهاالفرنسيينأنإلاأم745عامفىبريتونكيب

.ام748عام

الولاياتفيوعرفأم475عامالأخيرالقتالنشب

عامالصراعامتد.الهنديةالفرنسيةبالحربالمتحدة

السنواتحربباسمهناكوعرفأوروباإلىأم756

حين،أم758عامحتىمنتصرينالفرنسيونكان.السبع

الحصونمنوالعديد،لويزبورجالبريطانيةالقواتاحتلت

عامكويبكالبريطانيونواحتلالبلاد.داخلالرئيسية

علىالبريطانيونامشولىعندماالقتالتوقفوقد.ام975

كنداعنفرنساوتخلت.أم076عامسبتمبرفيمونتريال

معاهدةبموجبوذلكبريطانيالصالحلويزيانامنوجزء

لويزياناباقيعنتخلتقدوكانت.ام763عامباريس

منلويزيانافرنساواستعادت.ام762عامأسبانيالصالح

للولاياتباعتهاثمعشر،التاسعالقرنأوائلفيأممبانيا

.ام308عامالمتحدة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

صفقةلويزيانا،ديالكونت،فرلتناكأكاديا

حاك،ماركتكجا،كارتييها!يس،جوليت

معركة،كويبكالسبعالسنواتحرب

ودسيور،ساللاديصمويل،شامملين

آدابأثرىمنالفرنسيالأدب.الأفىب،الفرسي

والمسرحية،الغنائيالشعرفيرائعةأعمالآشضمنإذ،الأم

تأثيرا،الادابأكثرمنأيضاوهووغيرها.والروايةوالقصة

الكلاسيكيةمثل،الفرنسيةوالفكريةالأدبيةفالحركات

بريطانياكتابمنكثيرأعمالألهمت،والرمزيةوالواقعية

.المتحدةوالولاياتأوروباوباقي

للشكلكبرىأهميةالفرنسيينالأدباءمعظمويعطي

غيرهممنأكثريتقيدونكما،والترأثوالاسلوبواللغة

فيأساسياعنصراالعقلانيةوتعتبر.والنماذجبالقواعد

فيتتحكمالتىالقوةهوالعقلأنيعتبرونفهم،أعمالهم

تجرسيةنزعةوجوديمنعلاذلكولكن.البشريالسلولث

تقليدية.غيرأدبيةأشكالأتستخدمقوية

الفرنسيالأدببدايات

خلال،الميلاديالتاسعالقرنفيالفرنسيالأدببدأ

برزوبالتدريج.عليهيطغىالشعروكان.الوسطىالعصور

بينازدهرالذيالغنائيالشعرأولهما:الشعر:مننوعان

هو:والثاني،الميلاديينعشروالخامسعشرالثانيالقرنين

منها،مهمةأنماطأربعةعلىيشتملالذيالقصصىالشعر

الحروبعنحكاياتتسردالتي،الملحميةالقصائد

الثانيالقرنفيرولانأغنيةوأشهرها،البطوليةوالأعمال

الخياليةالقصةالأخرىالأنماطومن.الميلاديعشر

بالمغامراتغالباتمتلئطويلةحكايةوهي.والرومانسية

ألفهاالتي،الوردةقصةفيهاكتبماأشهرومن.الخيالية

عشرالثالثالقرنفيموندووجانلوريدوغيوم

القصيرةالشعريةالحكايةهماالاخرانوالنمطان.الميلادي

الخرافية.والقصة

نثرا.الرومانسيةالخياليةالقصصبعضكتبتكما

ومن،دينيةشعريةظهورهاأولفيالمسرحيةوكانت

والمسرحيةالمعجزاتومسرحيةالدينيةالمسرحيةأنواعها:

قية.خلاالةا

النهضةعصر

تقريئابأكملهالميلاديعشرالسادسالقرنيغطيوهو

الأدبمنبتأثيروالمعرفةالعلمفيهازدهروقدفرنحسا.فى

ويعرف.القديمةوالرومانيةالإغريقيةوالنماذجالإيطالي

الإنسانيين.باسمالعصرهذاوعلماءكتاب

هذافيالروائيينالكتابأه!ارابيليهفرانسوايعتبر

وبنتجرول.جارجنتوا:أعمالهوأهمالعصر،

شسعراءسبعةمنمجموعةبرزتفقدالشعر،فيأما

رونسار.دوبييروتزعمهمالثريانجومباسمعرفوا

ودميشيلالكبارالنهضةعصركتاباخروكان

إلىوأضافها،الشخصيةالمقالةابتدعالذيمونتانه،

المعروفة.الأدبيةالأشكال

الكلاسيكيالعصر

أولماليربدوفرانسواكانالكلاسيكى.الشعر

نفوذاالشعراءأكثركانكما،أهميتهلهكلاسيكيشاعر

كانالميلاديعشرالسابعالقرنأوائلوفي.البابهذافى

واليقظة،والمعقوليةبالوضوحشصفشعرايكتبماليرب

الأساسيوالأسلوبالمميزاتهيالصفاتهذهوأصبحت

لاديجانمنكلكانفقدكذلك.الكلاسيكيللشعر

القياديةالشخصياتأبرزمنبوالونيقولاوديسبروفونتين

مجموعةلافونتينوكتب.كلاسيكيينشعرأءبوصفهم

اسمعليهاوأطلقشعرا،الحيوانقصصمنمشهورة

.ام496و1668عاميبينالفترةفىوذلكالحرافات

هذاوفيمأم(.)674الشعرفنبعنوانكتابابوالووكتب

الاسسالمؤلفوصفالشعرنقدفيآلفالذيالكتاب

الصفاتوهيالأسلوبونبلبالاعتدالالخاصةالأدبية

فيها.كتبالتيالفترةفىالكلامميكىالشعربهاتحلىالتي

الكلاميكيةالمسرحيةبرزت.الكلاسيكيةالمسرحية

أساتذةوكان.الفرنسيةللكلاسيكيةتعبيرأحسنبوصفها

وموليير.،راسينوجان،كورنيبييرهمالكلامميكيةالمسرحية
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.للمأساةمشهوركلاسيحىكاتبأول!ورنىوكان

فيتورطتقدنميلةشخصياتلناتقدممسرحياتهأنونجد

يهتمكورنيثانو.والحبوالولاء،الواجبمعنزاعات

النفس،علىوالعسيطرة،العزيمةبأهميةخاصبنوع

كتبهاالتيالمأساويةمؤلفاتهبينومن.والحرية،والشرف

بولىم(،0461)هوراس(؟م6371أو1)636السيد

م(.2461)يوكت

ال!صلاسي!صية.المأساةكتابأشهركانفقدراسينأما

لأعواط!قبضةشيشخصياتمسرحياتهوتظهر

مسحةأ،أعماعلىوتغلبعليها.السيطرةيستطجعون

نأراس!!عاستصاأو.مؤأنحاتهتصبغالتيالدينيةالتشاؤم

بعضفياحتيقةاوالروماليةالإغريقيةالموضوعاتيطوع

رفيدرأم(،)667أندروماكمثلالممتازةأعماله

أم(.)677

المسرحيةفىالملهاةكتابأشهربأنهمولييروعرف

وتظهر،بالسخريةتتسمامسرحياتهأشهروكانت.الفرنسية

وآأف.الاجتماعيةأيدالتقامعنزاعفيقويةشخصيات

منوح!ان.أم665عامنحوالهزليةمسرحياتهأشمهرموكيير

مبغض،جواندون،طرطوفالهزأجةالمسرحياتتلك!ت

الشر.

تعتبرأعمالآ!ضاشيلسوفادهناك.الكلاسيكىالنثر

دقد.ال!!لاسي!ياخنثرصيالفرنسيةالمؤلفاتعيونمن

أم(،)637الطريقةعنحديثديكارترينيهكتب

الكبير.تأثيرهلهالعقليللتفكيرنموذجاالكتابهذاوكان

عقيدتهعنتكشفنثريةأعمالآباسكاللليسوكتب

انتشاراالدينيةباسكالوأو!ئأعمال.العميقةالنصرانية

نشرتوقد.بنزيس:لعنوانالمعروفةالأفكارمجموعةهي

المجموعةأنإل!،ام067عاممرةل!ولالمجموعةهذه

.أم484عامإلابأكملهاتنشرلمالكاملة

بالأخلاقيين،تدعىأصكتابام!جماعةظهرت

والس!وكالإنساليةالأخلاقتصفالجماعةهذهوكانت

!مذأكوعيرالأساسيةبالمبادئسميتوأقوالرسائلفي

شخصياتالساخر:الكتابويعتبر،الأخرىصئالنثر

نموذجابروييرلاجانألفهالذيأم()688تيوفراتس

لالصورالأساسيةالناسمبادئيضمفهو،الأخلاقيللأدب

العهد.ذلكفيالاجتماعيةوالأنواعالأدبية

المهمةالرواياتأولىمنواحدةفاييتلامداموكتبت

كليفزأميرةلعنوانوكانت،الفرنسيالأدبافي

مناحتوتماعلىثناءالروايةهذهلقيتوقدأم(.)678

.بالمهارةتتسمومعالجةنفسىتحليل

الرومرهبانمنوراهبامؤرخابومعيهجاككان

برعوالتييعقدهاكانالتىبصلواتهعرفوقد،الكاثوليك

فينيلوندوفرانسواوكانالمشاعر.تحركبطريقةتقديمهافي

تعتمدالأدبيةشهرتهوكانت.الكاثوليكساقفةالأصبارمن

وكانتام(،)996تيلماشوالعاطفيةرواشهعلىأساسا

والأخلاقالتعليمعنالمؤلفبأفكارمليئةعاطفيةقصة

والدين.والسياسة

العقلعصر

عصر،الميلاديعشرالثامنالقرنعلىشرنساشييطلة!

صبالقرنهذاخلالففيالتنوير.عصرأ:العقل

الطرقأحسنأنهعلىالعقلعلىاهتمامهمشبيرالفلاسفة

مفكرونيخرجهفلسفياالادبمعظموكانالحقيقةلمعرلة

روسو.جاكوجانديدرو،وديميسفولتير،أ!أمثام!صبار

العقل.عصرانظر:

وكان.عصرهفيالأدبرجالأشهرفولتيروكان

والتعصبالاستبدادلمحاربةالأدبيةمهاراتهيستخدم

شموةأعمالهأكثروكانت.للعقلانيةوالترويج،الأعمى

كذلكأم(.)975كانديدبعخوانالساخرةروايتههي

واقعةماحدإلىكانتالتيالمآسيلعضفولتيركتبفقد

هذاإلىوبالإضافةشكسبير.وليممسرحياتتأثيرتحت

التاريخيةالكتابةمبادئتطويرفيسساعدقدشولتيرفإن

تاريخفيهاتناولالتيالكثيرةأعمالهخلاأ!م!الحديثة

.اأأ!اارأوروبا

محررالكونهكبيرحدإلىديدرودينيسويعرف

الإنجازاتمنوهيام(،772-1751)للموسوعة

منمجموعةهذهالموسوعةوكانت.العقللعصرالعلمية

مختلففىكتاببهاأسهمالمتعمقةالعلميةالمقالات

جاكجانمونتسكيو،فولتير،ومنهم،التخصصات

بطريقةتوضحأنإلىيهدفالعملهذاوكانروسو.

هاجمالمحررفإنكذلك.العلميةالاكتشافاتآخرعقلية

وسوءالاقتصاديةالمساواةوعدم،الدينيةالسلطات

العدالة.امشغلال

الفرنسىالمجتمعفيتغييراتروسوجاكجانواقترح

فيالتعليموفيأم(،761)الجديدةإلوازارواشهفي

رو!حوحياةمميرةوساعدتأم(.)762إميلروايته

ام978و1782عامىنشرتالتىاعترافات:بعنوان

النقدمجالفيالحديثالأدبدوربيانعلىمماتهبعد

أعادتقدالطبيعةنحوروسوحساسيةوكانت.الذاتي

الأدبفيوالشعرالعميقالتفكيرمنمشاعرإدخال

أحلامفيأكبربوضوحالحساسيةهذهوتظهر.الفرنسي

أم(.)782الوحيدللمتجولاليقظة

عصرفيأسهمواالكتابمناخرعددوهناك

فيساخراأجتماعيانقدامونتسكيوكتبفقد،العقل
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ليساجرينيهألينوألفأم(.172)الفارسيةرسائله

-171)5بلاسجيلبعنوانمشهورةساخرةرواية

إلىمحببةعاطفيةروايةبريفوالأبوألفأم(.735

بييروكت!ام(.731)لسكوتمانونبعنوانالنفوس

بعضكتبكما،الوسطىالطبقةعنرواياتماريفو

النساء.تراهاكماالحبمشكلاتعناللطيفةالهزليات

مثل:الساخرةالهزلياتبعضمارشيهبوبييروكتب

م(.1)784فيجاروزواجأم(؟)775أشبيليةحلاق

غيرالأرستقراطيةالامتيازاتطبيعةتعالجالروايتينوكلتا

وعيتكوينإلىأدتالتيالأفكارفىوأسهمتاالمعقولة

الثورةاندلاعفيثم،ال!صلاخبفسرورةاجتماممط

(.م9971-781)9الفرنسية

الرومانسية

القرنأواخرفيجذورهانبتتحركةالرومانسية

التاصئالقرنأوأئلخلالازدهرتثم،الميلاديعشرالثامن

ضدفعلردماحدإلىالرومانسيةوكانت.ومنتصفهعشر

الرومانسيونالكتابوكان.العقلوعصرالكلاسيكية

الأدبيوالشكلالمفرطةالعقلانيةأنهاعتبروامايرفضون

الفتراتفيانتشرالذيالأدبذلك-الحياةفقدالذي

العواطفإبرازيؤكدونالرومانسيونوكان.السابقة

منصيغاابتكرواأنهمكما،العقلعلىليتغلبواوالخيال

الكتابوكانغيرها.منحريةأكثرالأدبيالتعبيرحرية

كانتإذبعيدحدإلىأنفسهمعلىمنطوينالرومانسيون

يأفيعنصرأهمالأحيانأغلبفيالكاتبشخصية

الرومانسية.:انظر.أدبىعمل

قدالفرنسيةالرومانسيةكانت.الرومانسيينقبلما

وألمانياإنجلترافيممبقتهارومانسيةحركةتأثيرتحتوقعت

الذينالفرنسيينالكتابمنعددهناكوكان4وأسبانيا.

فىهؤلاءساعدوقدالمتقدمونالرومانسيونعليهماطلق

القرنوأوائلعشرالثامنأغرناأواخرخلالالحركةصياغة

الميلاديين.عشرالتاسع

أنهغير.العقلعصركتابمنروسموجاكجانويعتبر

لأنهالرومانسيةالحركةلعصرالمهمينالسابقينمنأيضا

ضبطعلىوالعفوية،العقلعلىالعاطفةيفضلكان

النثريبأسلوبهالرومانسيينفيروسوأثركذلك.النفس

الفرنسية،الروأيةفيالجياشالحبوإدخاله،الغنائى

الطيعة.بجمالوإحساسه

خلالمنقويتأثيرشاتوبرياندورينيهلفرانسواوكان

تسيوالتىوالحزنوالوحدةالمللمشاعروكانت،قصصه

للأدبضروريةعناصرأصبحتقدكتاباتهعلى

نسى.الروما

الكتابةفيأساسيةشخصيةشاتوبريانوابتكر

يجدلاالذيالعاطفيالبطلشخصيةهيتلكالرومانسية

وحدته.فىأنيسالهيجدلاوالذييفهمهمنالناسمن

أعمالهساعدتوقد،قويةديخيةمشاعرلشاتوبريانوكانت

فترةوهي،النصرانيةالوسطىبالعصورألاهتمامإحياءعلى

عصروكتابالكلاسيكيونالكتابمنهايسخركان

العقل.

نظريةعلىالكبيرأثرهامحتايلديمدامخلفتوقد

الأدبعنكتابهاأصدرتحينالفرنسيالرومانسيالنقد

إلىالألمانيةالرومانسيةأدخلتوقد.ام008عاموذلك

أماام(.081)ألمانياعنكتابهاكتبتعندمافرنسا

فيالفنيةالعناصرمنعدداأدخلفإنهشمينييرأندريهالشاعر

فيوطبقوهاالرومانسيونالشعراءعنهأخذهاثم،شعره

أعمالهم.

وذلكأم082عابمالشعرهذابدأ.الرومانسىالشعر

شعرية.تاملاتكتابهلامارتيندوأغونسأنشرعندما

.والوحدةوالحبالطبيعةتعالجالحزينةقصائدهوكانت

الرومانسيةفيالشخصياتأكبرهوجوفيكتوروكان

والمسرحيةالشعريةأعمالهفيمتفوقاوكان،الفرنسية

وأوراقام(82)2متنوعةوقعائدتحايا:مثلوالروأئية

.(م1381)الخريف

وحديثةعتيقةقصائدبديوانهفينيدوألفردوعرف

كثيروفى،فلسفيةبأنهاالقصائدهذهوتتسمأم(.)826

الشقاءأهميةعنتتحدثوهيمثيرةدراميةالأحيانمن

الراجمما.الفردوعزلةاللإنساني

وتتحدث.الفذةالشعريةبموهبتهموسيهدوألفردوامتاز

وفى.والوحدةوالمعاناةالحبعنالمكتئبةالحزينةقصمائده

وصفأم(،837-)1835الأمسياتبعنوانقصائده

حبيبته.بفقدعاناهااقيالقسوةموسيه

الرومانسيةالمسرحيةتناولت.الرومانسيةالمسرحية

أغلبوفيجدا،مثيرةومواقفتاريخيةموضوعات

المسرحياتهذهوتبرز.بالمأساةالهزلتخلطالأحيان

تقوممابخلافوذلكوالمشاهد،الألوانواضحبشكل

بمالعقلعصرومسرحياتالكلالمسيكيةالمسرحياتبه

فيكتوروكتبعليها.التحكمقبضةهناكتشتدحيث

المسرحيةوهيمكانتهالهارومانسيةمسرحيةأولهوجو

فينىمنكلوأسعهمأم(.083)هرنانىالتاريخية

مسرحيةوكانت.الرومانسيةالمسرحيةكتابةفىومو!حيه

فىمحبوبةشخصيةتبرزأم()835لشاتركونفيني

تحاهلهالذيالفنانشخصيةوهيالرومانسيالأدب

والتيالمتعمقةالهزلياتبعضموسيهوكتب.الناس

اللماحة.بكلماتهاعرفت
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الرومانسيينالمؤلفينمنكثيركتب.الرومانسيةالقصة

الأسكتلنديالكاتبفعلهماغرارعلىتاريخيةروايات

)الأب(دوماسأل!صسندروكتب.سكوتوولترأسميرأ

انتىاء(84)4افلانةالفرسانالمشهورةأضاريخيةاالرواية

عثمرأثأضااا!يسالملكح!صمفترةخلالحوادثهاوقعت

هـهـايةوأظهرت.الميلاديعشرالسابعالقرنفيوذلك

الذوقأم(831)نوتردامأحدبهوجوفيكتور

أ!سطى.اللقرونالمتعطشالرومانسي

فيآحرأسلوبنحوالرومانسيينالكتاببعضواندفع

هؤلاءقائمةفىوينضوي.الواقعيةإلىيميلالقصص

وستندالساند،جورجر،بلزأكدوأونوريهمنكلالمؤلإت

فىالرومانسيةالخصائص!منبكثيراحتفظواالذين

أطحياةاولض!إررومانسيتهمعنعدلواوأممنهمأعمالهما.

أكثر.بواقعية

تمأضاراداصكمنذو،م9182عامالكتابةبلزاكبدأ

تحتبعدفيماخمعتوقصةروايةمائةمنيقربماكتب

وفيأم(.848-)1842الإنسانيةالكوميدياعنوان

الفرنسىالمجتمعيصفأنالمؤلفحاولالسلسلةهذه

كما،الناسمنشتىأنواعابلزاكوصور.بأكملهالمعاصر

تأثيرأجكتشفغاصكماوتفاعلاتهما.أهدافهمصور

المجتمعاتجاهاتوخاصةوقيمهاالاجتماعيةالمؤسسات

.المالنحو

واسمها،ريأروأمانت!تالفرنسيةالكاتبةوكانت

ب!صابةالأدبيةاحياتهابدأتقدساند،جورجالمستعار

إنديانامثلىالجياشةوالعواطفالحبعنروايات

إلىبعدفيماأضفتتاث!اام(،)833ليليا)1832(،

تعالجعكانتالتيروايتهافىخاصة،الريفيةالموضوعات

انظر:أم(.)846المعمورةالبركةوهيالريفحياة

.جورج،ساند

الشخصياتيحبكانولكنهعقلانيا،لعشندالوكان

ستندالكانولما.المثيرةالدراميةوالمواقى،القويةالعاطفية

ساخراواضحاأسلوداامشعملفإنهالنفسعلمفىمتعمقا

المدبر.المدروسوالطموحالعاطفةبينالنضالليصور

تشارتر،أم083)والأزرقالأحمرأعمالهأفضلوكانت

أم(.)983بارماهاوس

قعيهلواا

ضدفعلردماحدإلىانبثقتأدبيةفكرةالواقعية

نأيجبالفنلأنيعتقدونالواقعيونوكان.الرومانسية

وموضوعية.وأمينةومضبوطةصحيحةبطريقةالحياةيصور

قدالواقعيةكانتعشرالتاسعالقرنمنتصفحلوعندما

الواقعية.انظر:.الفرنسيالأدبعلىسيطرت

للواقعيةالرئيسىالممثلفلوبيرجوستافكان

وملاحظتهللتفاصيلحبهفيبلزاكوتبعه.الفرنسية

أم(،)857بوفاريمدامروايتهففي.للحقائقالدقيقة

الظلثقيلطبيبا-عادياموضوعاقصدعنشلوبيراختار

الحياةلتصوير-الساذجةزوجتهومعهاشريففىيعم!!

اغرنسية.ااشيفية

القصيرةبقصصهموباسانديجايوعرف

السلوكمراقبةفيخبيراموباسانكانوقد.الواقعية

الريفيةالحياةتصورقصصهمنكثيرأأنونجد.الإنساني

المدنيةالخدمةرجاللصغارالمملالوجودأونورمنديافي

باريس.في

فيالواقعيةأطمسرحيةرئيسياننوعانهناككان

الصنعةالجيدةالمسرحيةهيإحداهماكانترشرنسا.

والترقب.العقدةأوالقصصيةالحبكةتؤ!صد!سال!انتى

خيرهيس!صايبيوجينهزأجاتشإنأ!المجاهداوفى

وأا!لنتمكلةمسرجةفهوالاخرأضوعاأما.أسذأسكمثات

الاجتماعيةالمشكلاتيعالجمعظمهاوكان.الرسالة

كتابأعظماوكان.القانونيوالظلمالطلاقمثل

بريو،ويوجينى،أوجيهإميلهمالمشكلاتمسرحيات

(.)ال!لندوماسوألكسندر

وكان،الواقعيالأدبفيبارزادوراال!ديالنقدأدى

مقدمةفيوكان،الادبيالنقدعلىبعدفيماكبيرتأثيرله

بأنيعتقدوكان.بوفسانتشارلالواقعيالأدبكتاب

المؤأفحياةخلالمنيدرسأنيجبالأدبىاأحم!!ا

علىالأهميةمنشيئايضعكانفإنه!!دأ!ك.:شخصيته

ذلكفيهاحدثالتىالتاريخيةوالحلفيةالاجتماعيةأجيئةا

اللأدبي.العمل

الطبيعيةالمدرسة

حركةالميلاديعشرالتاسعأغرنانهايةفيظهرت

نوعاالحركةهذهوكانت،الطبيعيةالمدرسةباسمعرفت

العملأنالطبيعيونالكتابويرى.الواقعيةمنمتوفا

الاجتماعي.الظلمينتقدماوكثيرامتشائمالأصي!!الطبيعى

انظر:التحديد.باسمعرفتفلسفةتتبعالحركةوكانت

المدرسة.،الطبيعية

وقد.الفرنسيينالطبيعيينالكتابزعيمالازوأمي!!!صان

فيهالكشفيمكنمختبرالاعتبارهاالقصةتعالجأناقترح

روائابتكرقدأميلوكان.الإنسانىالسلوكقوانينعن

02منالمكونةسلسلتهفيالاجتماعيوالنقدالوصف

أم(.398-1871)ماكار-روجوناسمتحترواية

مركزاتحتلكانقالتيالألممرةباسمالرواياتسميتوقد

القصص.تلكفىمهما
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كونكوردووجولزإدموندالأخوينمنكلوتعاون

كئيبةروايةوهىأم(،)864لاسيرتوجرمينىكتابةعلى

هذينولكن.الرذيلةحياةفيغاصتخادمةفتاةعن

سجلاالذيجورنالمؤلفهمابسببأكثرعرفاالأخوين

مابينالفترةفىباريسفيوالاجتماعيةالأدبيةالحياةفيه

.أم698و1851عامي

الطبيعية.المسرحياتكتابأشهرفكانبيكهنريأما

للخلقمريرااكتشافاام()882النسورروايتهوكانت

القاسي.الإنساني

النقدحدودعندتينأدولفهيبوليتدوريتوقفولم

تينوكان.الكتابأولئكمقدمةفىأيضاكانبل،الأدبي

الإنساني،العنصر:فىتلخيصهايمكنأدبيةرؤياوضعقد

وراثةإلىيشيرفإنهالإنسانىالعنصرأما.واللحظة،والبيئة

تمثلفإنهااللحظةوأما،المؤلفبيئةفإنهاالبيئةوأما،المؤلف

تينلنظريةووفقا.المؤلففيهاعملالتيالفنيةالتقاليدحالة

الأدبى.الإبداعتحكمالثلاثةالعواملهذهفإن

لرمزيةا

أواخرفيظهرتأدبيةحركةالفرنسيةالرمزيةكانت

أيضاالمصطلحهذاواستعمل.الميلاديعشرالتاسعالقرن

ينتمونلاالذينالفرنسيينالكتابمنعددعلىللدلالة

الرمزية.انظر:بعينها.الحركةهذهإلى

الشعراءهمالرمزيةالحركةدثمخصياتأهموكان

رامبو.وآرثر،فيرلينوبول،ملارميهوستيفانبودلير،شسارل

منالشعرتقنياتيحررواأنيريدونهؤلاءوكان

تتمئبحريةالشعرمنتراكيبلإيجادالتقليديةالأساليب

يأتىأنيجبالشعرأنيرونالرمزيونهؤلاءوكانأكبر.

والمشاعروالإيحاءاتالانطاعاتخلالمنجديدةبمعان

منكثيراأنويلاحظ.موضوعيةحقائقوصفمنبدلآ

.الغموضيكتنفهشخصيالرمزيينهؤلاءشعر

ديوانهوكان.للرمزيةالمسابقهوبودليرشارلكان

.قصيدة001نحومنمجموعةأم()875الشرأزهار

عنالكئيبةبودليررؤياالأدبىالانتاجهذأويعكس

للإنسانيةبأنذلكمعقالولكنهوشرورها.الإنسانية

.الشعريالجمالإبداععلىقدرتها

مشهور.رمزيشاعرأولكانفقدملارميهستيفانأما

الحقيقةبلوغمنالشعريةاللغةتتمكنأنفييأملوكان

بسببالأدبيةأعمالهفهمفيصعوبةوهناك.المطلقة

واممتعاراتهالمحضةالعلميةوكلماتهاالعاديةغيرتراكيبها

بعدقصيدةوتعتبر.المعنويةموضوعاتهومادةالفضفاضة

فيوالقطعانالحقولآلهةأحدأم(،)876فونظهر

.شهرةالشعريةقصائدهأكثربمالقديمةالرومانيةالأساطير

وقدموسيقئا.أنيقالطيفاغنائياشعرافيرلينبولألف

يصورأنام()874كلماتبلاأغانديوانهفيحاول

.شعرهفيبالموسيقىإحسامئا

فيغايةلفمعرانظمعبقريا،صبيارامبوارثروكان

بلغوعندما.عمرهمنعشرالعسادسةفيوهوالأصالة

(أم)873الجحيمفيموسمرأمبوألفعشرالتاسعة

سيرتهتتناولوالشعرالنثرمنمجموعةالعملهذاوكان

المعذبة.النفسيةتحاربهتصفوكانت،الذاتية

منالمسرحياتكتابأوالروائيينمنهناكيكنلم

التيالحالمةالرمزيةالمسرحياتفإن،ذلكيمالشعرأء.يضارع

وكان.الانتباهبعضجذبتقدميترلينكموريسألفها

الفرنسية.باللغةيكتبكانولكنهبلجيكيا،مؤلفاميترلينك

العشرونالقرن

القرنمنالأولىالسنواتخلالفي.الأربعةالأساتدة

الفرنسي.الأدبعلىالمؤلفينمنأربعةسيطرالشمرين

أجري،فاوبولجيد،وأندريه،كلوديلبولهمهؤلاءوكان

عامحواليهؤلاءكلولدوقد.بروستومارسيل

حياتهمفىالرمزيةبمرحلةمرواجميعاأنهمكماأم،087

منهمكلكانام029عامحلوعندما.الأولىالأدبية

الفرنسي.للأدبأستاذبهاعترفقد

والتعليقاتوالنقدوالشعرالمسرحيةفيكلوديلكتب

الكاثوليكيةمعتقداتهعكعستالتيالتعليقاتتلك،الدينية

الجسورةبالاستعاراتكلوديلشسعرامتلأوقد.أغويةا

أعمالهأحسنأنإلا.اللغويةوالمحسناتالعنيفةوالعواطف

التيالقمرتحطيموخاصةالدينيةمسرحياتههيالأدبية

ماريإلىحملتالتيوالأنباءأم(بم09)6عامكتبها

أم(.19)2

الجدلحولهكثرالذيالروائىكانفقدجيدأما

وكانت.والأخلاقالدينعنالمتطرفةأفكارهبسبب

وعمقهالأسلوبهاواستحساناثناءوجدتقدجيدقصص

إبرازعندالنفوسأغوارتسبروهيالنفسعلمفي

مجلةتأسيسفىساعدأم909عاموفيشخصياتها.

الأدبيةالمجلاتأشهرمنوهىالجديدةالفرنسيةالمراجعة

.الميلاديالعشرينالقرنأوائلفىظوتالتيالفرنسية

منذالفرنسيينالروأئيينأش!هوبروستكانوربما

الذاتيةحياتهبسيرةتتعلقالتيرواشهوكانت،بلزاكظهور

فينشرتوقدغابرةأشاءذكرياتبعنوانظهرتقد

.أم279عاموحتى1391عاممنبدءاأجزاءسبعة

إلىإضافة،للغايةذاتيشمعريعملذاتهاحدفيوالرواية

وسيكولوجيةالاجتماعيةللأخلاقلماحةدراسةأنه

الشخصية.
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فىالعقلانيةأجدأضقااتأثيريظهرشعرافاليرينظمو

العاطفةكبحوجوبيؤكدوكان.الفرنسيالأدبا

المهمةأعمالهد!تومن.شععرهفيالكلاسي!!ةوالصيغ

أ!صائدواام(6)17الصغيرالقدرالطويلةقصيدته

يفاضصانوام(.62)2الرقىفيجمعتاكتيالعاطفية

ا،دب.1نقادأبرزمنذلكمع

أس!صابامنحماعةأسشهاحركةأجةأسسرياا.السريالية

الحركةهذهح!انتر.أم429عامبارلسفيوالفنان!ت

أعضازهاوكان.المجتمعفيثورةتحدثأنتريد

التيالأحلامخاصةواللاواعيأسفكراعملياتيستكشفون

انظر:.أضهايةافيالحقيقة!شثمربأنهايعتقدونكانوا

فيرئيسيامؤثراأبوكيسييرغييومالشاعروكان.السريالية

محموعةصأم(19)3الكولزديوانهكانو.أصيةأحسرياا

أ!.الخياشأنمنرشعتاختيالحميلةالعاطفيةالقصائد

قائدوئيسىأاياتأضف!إاصاحببريتونأندريهحانو

ا،رد،ءوبوأ!شار،ريسيهه!الشعراءألرزوكان.أصسريالي!تا

نظمواقدثلاثتهمافإدهذاحس!ورغ!ا.أراجونولويس

الثلاثينياتأواخرفىالحركةتركواأنبعدأشعارهمأحسن

طرقوهاانتيموضوعاتهمأه!وكانت.العشرينأغرنامن

أ!طنية.واالحبهي

فيقوياتأثيراأثرتفلسفةالوجودية.الوجودية

-1)!39الثانيةأحالميةاالحرببعدالفرنسيالأدب

أ!جودياأمماتباسارتربولجانوأصبحأم(.459

مخرجلا:مثلافرحياتبعفم!أضاليفهمشهورا،الأول

بعضإلىإضافةأء()489قذرةأيدوأم(،49)4

كتاباتهعنيتقدوأسقعد.اوأغلسفةافيالأحرىاالكتابات

مشكلاتخاصةوالسياسيةالأخلاقيةبالموضوعات

تحببأنبوفواردومسيمونوا!شطاعت.والاشتزامالحرية

أجلمنمثلالأدبيةأعمالهافيالوجوديةالأفكار

كاموألبيريكنولمأم(.)479الغموضأخلاقيات

أنهفيلحمارترمثلكانولكنه،الدقيقبالمعنىوجوديا

أعمالعدةفيالأخلاقيةالمشكلاتيستكشف!أخذ

الغريب:وهىألفهاالتيالرواياتذأ!كفيبماأدبية

الطويلةأضهمقاوفيام(،9)47الطاعونأم(؟)429

أم(.49)2سيزيفأسطورة

أسهما.العشرينالقرنأواسطفيالفرنسيةالمسرحية

مسرحياتأجدتأفيالرنسي!تأصشعراءواالروائي!!منعدد

سارترذلكفيبماالشمرينالقرلىامعطأرفيفرنسية

جانالبارزينالمسرحياتحضاببينمروكادوكامو.

فيأنويوأخذكوكتو.جانرجيرودو،وجان،أنوي

وطبيعةالمجتمماضدوالفرد،والحقيقةالخداععنالكشف

بعضاستحدامإلىيعمدماكثيراوحطن.الواج!

وكانت.كتاباتهفيوالتاريخيةالأسطوريةالموصوعات

يتسموبأسلوبساخرةفضفاضةجيرودوكتالات

طبيعةفىتبحثالمعروفةمسرحياتهأهموكانت.بالصنعة

كوكتووعرف.والطمعالحروبعلىتحتجأوالحب

الأسطورية.وا،أ!الخياالحامحةبواضيعه

الخمسينياتمنذ.الحديثالفرنسىالأدب

تطورانهناكأضحىالعشرينالقرنمنأصستينياتوا

فىفكانالأولالتطورأما.الفرنسيالأدبفيرئيسيان

فيالمسرحيةكتابدأبوقد.اللامعقولمسرحظهور

الحياةطبيعةأنهيعتقدونماإظهارمحاولةعلىالحركةهذه

بيكيتصمويلوكانلها.معنىلاأ!مرورةباهيالتي

حركةزعي!الرومانييونسكووأوجينالأيرأضدي

كانتكمابالفرنسيةيكتبحلاهماوكانالإمعقولا

باريس.مسارحفيظهرتقدألمهمةأعماأعما

.الجديدةالروايةكادفقدالثانىاشئيسيأصتطوراأما

-جريليه،روبألينرأخموأاهذايمثلمنأه!امنكادو

وقد.سيمونوكلود،ساروتوناتاليبوتور،وميشيل

سردمثلللروايةالتقليديةالأفكارعنالكتابهؤلاءابتعد

كانتفقدذلكمنوبدلآوالعقد.الواقعيأعصةا

رأتهاكماوالأشمياءالأحداثوصفعلىتركزقصصهم

القصة.شخصيات

نسويةحركةظهرتأ!شريناالقرنممبعينياتوفي

النقادمنعددوجهفقد.الفرنسيالأدبمحيطفي

الماضية.الأجيالكاتباتإلىأنظارهنالنساءمنمعظهمهما

كماالمرأةشخصيةتحليلفيأخذنفإنهنذأ!كإلىوإضاهشة

فيالنساءاهتماماتتوضيحمعأغصصافيأضهرت

وهيليندوراسمارجريتحانتو.الحديثالأدبا

.الفرنسياتالكاتباتأبرزمنسكسوس

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

القديمالفرنسيالأدب

فراسحوا،فييولىورال!روباد

النهضةعصر

المهصةعصردرا!سواراليليه،

الإنسانيةالرعةدرييرررنسار،

الكلاليكىالعصر

ال!سلاسي!جةطير،ل،س!ظ

ليير،كورليليقولاديسروا!،!ا

وددوقروشفوكو،لاشارل،سرول

يدجانفونتهنن،لارييه،ديكارت

ودفرانسوا،ماض!حاد،راس!!

مولييردوسا!بلى،برحراكدوسيرالو
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ودبيير،رشيهبوما

بيير،بيل

يسيصديدرو،د

ودأونوريه،بلزاك

ألكسندر،وماسد

مونإد،رومشان

جاكحانروسو،

نسيةالروما

،هيبوليتتين

نكورجو

ألفونسدوديه

ألكسندر،سوماد

لرشا،ليربود

تيوفيل،تييهحو

رثرآ،ممورا

غييوم،ليمييربوأ

جان،ينوأ

سيلرما،!تبرو

جاك،يفيهبر

ودسيمونبوفوار،

جونسانت،بيرسى

صمويل،بيكيت

أندريهحيد،

العقلعصر

جاكجادروسو،

ديالمركيزساد،

العقلعصر

فولتير

بييررينو،ما

نتسكيومو

نسيةلروماا

ودلفريدأ،فينيجورج،لدسا

ودألفونس،لامارتينديمداممحتايل،

وددلفرأ،يم!يهمولامشند

سبربرو،يميميرانسوفرا،نيابرتوشا

ماريفيكتورهوجو،دورينيه

والطبيعيةالواقعية

أناتول،فراسجاي،موباساندي

جوستاف،فلوبيرإميلزولا،

جول،فيرنأوجستينشارلبوف،سانت

الواقعيةالطيعية

لرمزيةا

يسمور،ميترلينكيةمزلرا

بول،فيرلين

محتيفان،ميهرملا

العشرونالقرن

بول،!لكلودحينو،حيرود

حان،كوكتونجا،جيميه

كوليتدروما،درولا

أندريهمارلو،بولجانسارتر،

أندريهموروا،ديأنطوالىإكسيوبري،-سان

فرانسوا،مورياكالسريالية

يةلوجودابول،ليريفا

وجينأيوسمكو،لبيرأمو،كا

لفرنساالرسميةاللغةالفرنسيةاللغة.اللغةالفرفسية،

البحار.وراءفيمالهاالخاضعةوالمناطقبهاالمرتبطةوالدول

وهاييتىوكندالبلجيكاالرسميةاللغاتإحدىأيضاوهى

اللغةوشكلم.المتحدةالأمومنظمةوسويسراولوكسمبرج

منأكثرأناسالأسبانيةأوالروسيةأوالإنجليزيةأوالصينية

نأ،نجدذلكومع.الفرنسيةاللغةيتكلمونالذينأولئك

واسعةمناطقفييتوزعونالفرنسيةباللغةالمتكلصن

تضاهياللغةهذهأصبحتبحيثالعالمفيالانتشار

مليون09منأكثرفهناك.عالميةلغةبوصفهاالإنجليزية

ويستخدمها،قوميةلغةأنهاعلىالفرنسيةشكلموننسمة

ثانية.لغةبوصفهاالبشرمنملايين

استخدمتوقد.ومتناسقةسلسةلغةالفرنسيةواللغة

التعبيريةفأساليبها.للدبلومامميينلغةالس!نلمئات

على،ملائمةتجعلهاالمنتظ!ةالنحويةوترأكيبها،الواضحة

الدبلوماسيةالمجالاتفيللاستخدام،الخصوصوجه

الأدبية.والميادين،والتجاريةوالقانونية

اللغةإلىطريقهاتعرفالفرنسيةالكلماتبدأت

فرنسااستعماروبعدمصر،إلىنابليونح!لةبعدالعربية

المعروفةالفرنسيةالكلماتبينومن.العربيةالدوللبعض

شوفاج،،إتيكيتسيناريو،،مونتاج،ريبورتاج:العربيةفي

أسانسير.

منجاءتالإنجليزيةاللغةفيالكلماتمنوالعديد

كلماتاستيعابفيالإنجليزيةاللغةبدأتفقد.الفرنسية

.ام660عامفىلإنجلتراالنورمنديالغزوبعدفرنسية

الفرنسيةاللغةتستخدموالمحاكمالملكيالبلاطوكان

الإنجليزية.باللغةكلامهمالناسعامةواصلبينما

منجزءاالفرنسيةالكلماتمنأصئثثير،وبالتدريج

ال!نجليزية.اللغة

الفرنسيةاللغةقواعد

لهاقليلةفرنسيةأسماءهناك.والصفاتالأسماء

الأسماءفجميع.الكلمةشكلفيتغييراتأي،تصريفات

اسمالكتابفإنذلك،علىومثال.مؤنثةوإمامذكرةإما

معظمفى،ويمكن.مؤنثاسمالكرسىبينمامذكر

فعلى)ء(.باضافة)النعوت(الصفاتتأنيث،الحالات

أما.صغيرةء،أ"ح"هيصغير،أ"ح"مؤنثفإن،المثالممبيل

الجمعفصيغةالمفرد.إلى)3(باضافةعادةفيصاغ،الجمع

3،ز،!93!أاأ3!؟3هيالصغيرالكتابء1133"ا،ح"!طلعبارة

الصغيرالكرسيأ!"،1ح،4ء43!؟حوتجمع،الصغيرةالكتب

تعتبر.الصغيرةالكراسي3!طح،1،ء!3ا!"حس!33هكذا:

لأداةوالمؤنثةالمذكرةالمفردةالأشكالهي!او4حالأدوات

فيالتعريفأداةتأخذهالذيالشكلوهيد()1التعريف

السواء.علىوالمؤنثللمذكرالجمعحالة

للفعلصيغة41الفرنسيةاللغةفىتوجد.الأفعال

وتكون.وسئمركبةبسيطةمنهاسبع،الزمنعلىتدل

لواحقبإضافةالزمنعلىالدالةالبسيطةالأفعالصيغ

الدالةالمركبةالأفعالصيغأما.الفعلأولجذرللمصدر

إليهمضافاللفعلالتامالماضىمنفتصاغالزمنعلى

3513!:يملكالمساعدينالفعلينأحدمنملائمشكل

!؟،ش!.:ويكون

للواحقهاوفقا،الفرنسيةفي،الأفعالتصنف

.مجموعاتثلاثفيالأفعالهذهوضعويمكن.المصدرية

)يعطي(،04?،"ولالفعلمثل3ءبتنت!مجموعة

ومجموعة)ينتهي(،اعأ،34الفعلمثل؟أبتنتهيومجموعة

منالكثيروهناك)يبيع(.43،4!3حالفعلمثلس!3بتنتهي

الفرنسية.اللغةفيالشاذةالأفعال

نطرهالفرنسيةاللغةفيالجملةفيالكلماتنظميشبه

الجملةجعلفيمكن.كثيرةحالاتفيالإنجليزيةاللغةفي
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السؤالويكون.بعده3،!والفعلقبلحولبوضعمنفية

العبارةلإدخالأومعكوسترتيبفيوالفعلالفاعلبوضع

المثبتةالصيغيلىوفيما.الجملةقبل(أن)هلحح-أ!س!4حول

ال!صبجانيعطي:الجملةلهذهوالاستفهاميةوالمنفية

الأصدقائي.

ول"ص!لأ604اءولس!ا3اأ73ح3"3ء!4+!فى.:مثبتة

س!)!++ح04ول+ص!"!3)ء!3711ح3!ا+ح3*،+0،1:منفية

أء،ول4+هولح-(-أ)اس!3)317ءم*3ء46)+،74:ميةمعتفهاا

ع(3-حص!9ءلا)س!كاول4هولء+)ح3)أس!3!!!حول3ا،*)!!؟

المذكورةللجملةالماضيوالفعلالتامالفعلصيغأما

يلى:كمافهي

ول!س!)،ءول،404ص!ا3أ)غء73غحا+3ا*!.3:مثبتة

،ا،ح)!،+3"4+هس!ولع!ا3117ءم"3ء،+.3"+!:منفية

لأص!!،ا!--،اا04ولولءاح3)أء373!ا+ء3!7أ!ا3؟:ميةستفهاا

س!-أ3حس!9لماس!ول!حا!4++هع)س!فىا47حم3!،7اح4373)+ء

باللغةالنطة!الإنجليزيةأطغةباالمتكلمونويجد

عادةينطقونلاأعرنسيونفا.الغالبفيصعباالفرنسية

اصوامتاباستثناءأحطماتاأواخرفىالواقعةالصوام!

،المثالسبي!!فعلى3و)وومحالحروفإليهاترمزالتي

)واو)،ح(وتلفظلي)سرر()3،اط(الفرنسيةالكلمةتنطق

بدايةوفي)إيه(.منالشبهقريبةبطريقة(العطف

مصحوبة)و(مثلالصوامتتنطق،الفرنسيةالكلمات

الحالهوممابكثيرأقلبدرجةمسموعةأنفاسلإطلاق

الفرنسيةالكلمةذلك،علىوكمثال.الإنجليزيةأصلغةافي

الصوائتإن)ت(.تقريبا،نطقهايشبهالتي)كل()،وله،(

فيبعضهايوجدولا،وأحاديةوواضحةحادةالفرنسية

للصائتدقيقمقابلمثلا،،هناكفليس.الإنجليزيةاللغة

الشفتينبتدويرالصوتهذاويلفظ(.حولراط)قمرفيول

الإنجليزيةأمملمةافيكماأصوتأنطقمحاولةثمأولآ

للحروفمعينةتشكيلاتتدل،أخرىناحيةمن)ء!!(.

تلكعليهتدلعماالفرنسيةفيمختلفةأصواتعلى

فيول!أوول*الفرنسيةفالحروف.الإنجليزيةفيالحروف

)،)5(.مثلالإنجليزيةفيتنطق)جميل(ول!ءلأمثلكلمة

لنطقمماثلالفرنسيةفى)راه(الحروفنطقأنكما

كالنطقوليسهم()40الإنجليزيةالكلمةفي55الحرفين

)ولء(الحروفتشكيلاتتنطقآخر،ومثال)*هول(.في

الكلمةفييالنطقمماثلبثمكل)ول!(أو)!(أو

وفىمسموعا.يكونأندونول!شول"()،)3الإنجليزية

يلفظمثلا،باريسمنطقةولنأخذفرنساأجزاءبعض

منتتدلىاللحممنقطعةوهياللهاةبهزالصوت

الفم.سقفمؤخرةأقصى

حدوا

ثادا

ثةثلا

أرلعة

سةتما

عشمرة

اضلاثاء

لأرسعاء

لحميمح!

لحمعة

أصست

ياير

ير!را

مارس

يلسأ

يوما

ليويو

ليويو

كسطصأ

بركتوأ

نوفمبر

يسصرد

ليوما

بيضأ

أزرق

صتمرأ

حميلة

تيسيلى،ةسيلى

سمةآ

قصير

مى

من،إضادةأداة

طفل

فرنسيةوعباراتكلمات

الأعداد

الأسبوعأيام

لسنةاشهور

شائعةكلمات

4!ررعاح

ء3،"يا9

أحول9

3!9،

،أرها"

ملا!ول

41*

ولياأ41

ع!6لا414

س!318ح41ء3

رهاءز41

ولس!3س!4143

س!6!ع41

؟ح،،هة،*)41س!

زيااااس!4

!نه،

!ص!عكاا+ءأ-4س!

هحأهلأ3ح

وللأهكالأ+س!ص!3

4حححس!3؟ا+

خ!!،3

زيا"رهاه34،رعا"4

ءول،الأ

الألاك!

30؟حح

ارعا،ولس!

ذاه!أ

ء،+!4ء،+ا

،*)،4س!ا+310مم!ااس!

ح،*رعاه

،،ء34

ع4

ولحأ+!م
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س!ءلماغيكون

،*)س!مس!!ولةمرأا

س!م؟ص!،*)3يغلق

!مش!عحأخ

؟3!!هوللدلماا،ولد

!ق9يدرما

ول،ا!7د!3ءسي

س!مم!س!3مأ

ولهول3أحول3يسيد،سيد

ئاهينأ

"غص!3!أ

9ياه3لأجلد،

35ص!!لماحمرأ

ول*33ودلد

،ها!3عختأ

ير4!لأحضرأ

ئعةشابيرتعا

لما،أهلأس!"3للقاءاإلى

زوله؟؟لماهالخيرصباح

حأولء،+!75-2!"!ياه؟3؟لكحاكيف

،+اءعأح؟ك!،،عاء5يا9يلاجزايتحكر

3!9حأولهك!-32؟13،حول!3م؟لفرنسيةااللغةتتكلمهل

اص!!ا4س!ا!؟لماس!،اس!أ-،3أالآد؟الساعةكم

،ول4ححء-،43حيا،ح3!؟أهذا؟ما

ع،7511لما3"أ!19فضلا

3،ح3!ص!أ؟جداحسن

.الأدب،الفرنسى،الفرنسيةالاكاديمية:أيضاانظر

مختلفةنصرانيةمنظماتفيأعضاءالفرفسيسكان

ونظامإلهامهمأخذوا،الكاثوليكالرومانإلىتنتمى

عاموفي.فرانسيسالقديسمنحياتهموبرنامجحكمهم

لإصلاحالمترالفرايرنظامفرانسيسأ!صام902

فرانسيسأسسأم412وام212عاميوبين.الكنيسة

للقديسالثانىالنظاميدعىللنساءنظافاكليروالقديسة

فرانسيس.

نأإلىللفرنسيسكانحدثالذيالتوسعأدىوقد

إلىملحةوبحاجةينبغيمماأكثرمعقدةمنظمةتصبح

والجهازالروحانيينبينانشقاقحدثوقد.القانونمراجعة

فالروحانيون.بالرهبانبعدفيماسميالذيالرثيسى

أما،الأصليفرانسيصبقانونالصارمالتقيدفييرغبون

جونالباباحسموقد،بالاعتدالينادونفكانوأالرهبان

وفيأم.731عاملصالإلرهبانالنزاعوالعشرونالثاني

إلىأدتالرهبانبينإصلاححركةحدثتام514عام

وفي.المتشددينمجموعةتسمىأخرىمجموعةتشكيل

نتجتوحيدقرارعشرالثالثليوالباباأصدرأم798عام

لنظامالمستقلةالثلاثبالعائلاتاليوميعرفماعنه

ونظامالصغارالفرايرنظاموهو،للرجالالفرنسيسكان

الكبوشيين.الصغارالفرايرونظامالديريينالصغارالفراير

الوعظفيجهودهمالأوأئلالفرنسيسكانكرسوقد

تمماسرعانولكن.للناسالروحيةبالاحتياجاتوألاهتمام

واجتماعي.وتنصيري،تربويإلىالنظامتقسيم

فراير؟بمالقديسالأسيسى،فرانسيسأيضا:انظر

.الكبوشيون

كلفيأيضاويستخدمفرنسا.فيرسميةعمدةالفرفك

البلدانمنوعددوسويسراولوكسمبرجالنمسامن

النقود.انظر:،دولةكلفىالفرنكقيمةولمعرفة.الأخرى

)يسار(،الفرنسيةالجمهوريةوجهيهأحدعلىكتبالفرنسىالفرنك

.الأخوة،ا!لساواة،الحريةالشعار:الآخرالوجهوعلى

(؟موجزة)حقائقجيبوتيان!:.الجييوثىالفرئك

)جيبوتي(.العربيةالدولعملات

أم(.399-أ039).إليزابيثالسيدة،فرنك

ولدتالطير.أعمالهاأشهرمنبارزةبريطانيةنحاتة

بمدينةالمقدلحمةالأسرةديرفيوتعلمتثورلوفيفرنك

حتىأم479ومنبإنجلترا.ديفونبمقاطعةإكعسماوث

الفنية،جلدفوردوتشلسىبمدارسدرس!،أم539

والتي،فرنكالسيدةأعمالأشهرمنوهوالبرونز،من،إليزابيثطير

بريطاليا.نحاتىأبرزمنتعد

+

ص
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مارين.سانتوتشليبمدارسالنحتدرستكما

منحتثم.للفنونالملكيةالكليةفيزائرةمدرسةوكانت

عامالبريطانيةالإمبراطوريةخدمةفىالقائدةاسميدةلقب

فيأعمالهاعرضتأم859عاموفيأم.829

.بلندنالملكيةالأكاديمية

موحرة(،)حقاءشالقمرجزرانظر:.القمريالفرئك

المر(.)حزرالعربيةالدولعملات

الأنراداأجلادابهيقصدتعبيرالفرئكولمحوئية

استخدمهامنأ!أرحانوالفرنسيةباللغةالناطقين

.م0881سنةري!طوسأونوزيرالفرنسيالجغرافي

أضاطقةاالشعوببمحموعةالتعريفالفرنكوفونيةوتحاول

وتضطل.والدولىالمحليالمستويينعلىبالفرنسية

وهيئاتمنظماتخلالمنبنشاطاتهاالفرنكوفونية

المشتركةالأهدافلتحقيه!وشمعبيةحكوميةوجمعيات

هيالتيالفرنسيةواللغة.أغرنسيةباالناطقةأطشعوب

ب!تالإتصالأداةتمثل،الدوأجةالفرنكوفونيةأساس

منوليس.الختلفةالمحليةواللغاتالمتباينةالثقافات

مؤسساتمختلفكطالمنضويةالبلادتكونأنالضروري

ومميامسياوثقافئاإجتماعيامتشابهةالفرنكوفونية

أضقافاتااختلافأنيرىالبعضإنبلواقتصاديا،

لتطويرومؤثرامحركاعاملأتعتبرالمحليةاللغاتواختلاف

الدوليةالفرنكوفونيةإرهاصبدأوهكذا.الفرنكوفونية

وهم:أم069سنةعامأفارقةرؤساءثلاثةاجتماعإبان

بورقيبةوالحبيب)السنغال(!عنجورسيدارليوبولد

)النيجر(.ديوريوهماني)تونس(

قمةاجتماعأولعقبأم،869!شةوبعد

القمةاجتماعاتتوالتبفرنساباريسفيفرنكوفونية

هذهوفي.مشت!تك!!مرةالفرنسيةأطغةباالناطقةللدول

برامجوتعد،كافةالملحةالقضاياتدرسالاجتماعات

المقب!!.الاجتماعموعدحلولقبللتنفيدها

ححوميةعديدةوجمعياتوهيئاتمؤسساتتكونت

البرامجوتنفيذأغرن!صفونيةاأهدافلخدمةحكوميةوغير

والهيئاتالفرنكوفونيةأغمماعنالمنبثقةوالقرارات

في:تلخيصهاويمكنالسيا!ميةبم

باللغةالناطقةوالحكوماتالدولرؤ!عاءمؤتمر-أ

الفرنكوفونية.القمةأيضاويسمىالفرنسية

وزراءمنش!صن:للفرنكوفونيةالوزاريالمؤتمر-2

وهو،بالفرنكوفونيةالصلةذويوالوزراح!الخارجية

كماالقمةمؤتمرلأعمالوالمتابعالتمهيديالمؤتمربمثابة

والتقني.أضقافياالتعاونوكالةعلىيشرف

اللجانمختلفبينتسمق:للفرنكوفونيةالدائمةالهيئة-3

قمة.كلبعدت!صنالتي

الدائمة:الوزاريةالمجالس-4

)التعليم(التربيةوزراءمجلص-

والرياضةالشبابوزراءمجلص-

باللغةالناطقةالدولفىللبرلمانيينالدوليةالجمعية-5

الفرنسية

بينتنسقالتي)المنظمةوالتقنيالثقافيالتعاونوحسالة-6

.(تمالح!صا

:أخرىوجمعياتمؤسسات

وأجزئيابالفرنسيةتدرسالتىالجامعاتجمعية-أ

ثليا.

الفرنسية.باللغةتلفازيةقناةكلأ+(051فىتيب-

أداةأوالفرنكوفونيةللقممالإعلاميةالإداةتمثل

التيالفرنكوفونيةالتلفازيةالقنواتلمجموعةتوزيع

الأوروبيةالقناة:هيقنواتأربعمنتتكون

أمريكاوقناةكندا،وقناةأم849فيلثهالدأت

فىبثهابدأتالتيالأفريقيةوالقناة،اللاتينية

3991.

جامعةوهي)مصر(بالأسكندرية!شجورجامعة-خ

التنميةبخدمةوتعنيالفرنسيةأسلغةباتدرسأجةده

أفريقيا.فى

عنوالمسؤولينالبلدياتلرؤساءالدوليةالجمعية-د

الفرنكوفونية.والمدنالعواصم

:أخرىمؤسسات

الفرنكوفونية.الدولفىللسين!االاتصالمكتب-

الناطقةوالتلفازاتللإذاعاتالدوليالمجلس

بالفرنسية

الفرنكوفونيللمسرحالدوليةاللجنة-

التجاريةللأعمالالفرنكوفونيالملتقى-

:أخرىجمعيات

الفرنكوفونياتللنساءأعالميةاالجمعية-

باللغةالمكتوبةوالصحافةللصحفيينالعالمىالاتحاد-

الفرنسية.

الفرنكوفونيةالصحافةجمعية-

الفرنسيةباللغةالناشريناتحاد-

الثالثالعالمشىوالتنميةالمحيط-

ذاتوالهيئاتالجمعياتمنالعديدوهناك

عدةفيوالدوليالمحلىالمستويينعلىالخاصةالمسؤوليات

الاعضاءالعربيةأسدولاأنبالذكروالجدير.أخرىمجالات

هىوالتقنيالثقافيالتعاونووكالةالفرنكوفونيةالقممفي

.مشاركانفهحاومصرالمغربأماعضوان:ولبنانتولس
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منالكويتيةالسكانيةالتجمعاتأكبررأبعةا!وافية

منكبيربشكلسكانهاعددزادوقد.السكانعددحيث

إلىام(،079اهـ،93)0عامفينسمة.02537

107/68العددوبلغام،089عامفىنسمة841.57

عامعن84%بزيادةام،859عامإحصاءفينسمة

بنحوالتسعينيياتأوائلفيسكانهاعددوقدر.ام079

عددأماسنويا.6.5%مقدارهنموبمعدلنسمة.00088

عامالسكانلتعدادوفقابلغفقدالفروانيةمحافظةسكان

الثانيالمركزبذلكواحتلتنسمة)942428أم،599

لعددبالنسبة،حوليمحافظةخلف،الخمسالمحافظاتبين

.السكان

أم(.495-أ)35ءمارتنالسيرفروبشر،

الممرعنبالبحثقامواالذينالإنجليزالبحارةأوائلأحد

واشتهر،والشرقالهندإلىيؤديالذيالغربيالشمالي

وكان.إليزابيثالملكةعهدفيالبحارةأفضلأحدبوصفه

كبيردورغربابالإبحارآسياإلىللوصولالثلاثلمحاولاته

(ام)576الأولىرحلتهففي.الجغرافيةالمعرفةتوسيعفى

لبرادوروزارجرينلاند،لجزيرةالجنوبىالطرفحولدار

الذيبافينجزيرةخليجفييبحرأوروبيأولوأصبح

منهاالهدفكانفقدالثانيةرحلتهأما.الاناسمهيحمل

دخلوخلالهالبريطانيا،اكتشفهاالتيبالمنطقةالمطالبة

الممرعلىالعثورفيالثالثةرحلتهوفشلت.هدسونمضيق

الغربي.الشمالي

)1782أوجستولهلمفريدريتش،فروبل

رياضحركةأسسألمانيامربياكانام(.852-

بأولبدأ.أيضافرويبلينطقفروبلوالاسم.الأطفال

للأجلمدارسالاخرونشيد.أم837عامأطفالروضة

الحشخدممنأولهوفروبلولكنالسنصغارالأطفال

القرنببداية.المدارسهذهلمثلالأطفالروضةكلمة

فيانتشرتقدالأطفالرياضكانتالميلاديالعشرين

فروبلصمم.المتحدةوالولاياتوكنداأوروباأنحاء

بصورةالتعلمعلىالأطفالليساعدالأطفالرياض

والألعابالحراللعبيشملبرنامجهوكان،طبيعية

كذلك.والنسجالورقوقطعبالطينالنماذجوعمل

فيمستخدمةظلتقياسيةتعليميةموادفروبلصمم

طويلة.سشينالأطفالرياضجميع

وهذه،والإنسانيةوالطبيعةاللهبوحدةفروبلاعتقد

التربيةأنواعتقد،التربيةفيفلسفتهإلىأرشدتهالعقيدة

كتابهوفي.الشخصفيروحانياوتتطورترقىأنيجب

فلسفته.توضيحعلىعملام()826الإنسانتربية

بألمانياإرفورثمنبالقربباخأوبرفيسفيفروبلولد

وكانتلهمدرسةأولوفتحأم508عامالتدريسوبدأ

.أم681عاماليافعينللأطفالمعهدا

.الأطفالروضة:أيضاانظر

)صور(؟الدجاج(بموالعادات)المظهرالتدرجانظر:.الفروج

(.الدواجن)ترليةالدواجن

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:الماء.!روج

.الدجاج)الطيور(بم

شاعرأم(.639-)1874ليروبرت،فروست

زمانهفيشعبيةالأمريكيينالشعراءأكثرأصبحأمريكي

،أم429أعوامفىالشعرفيبوليتزرجائزةعلىوحصل

اجتمعأم069عاموفي.ام439أم،379أم،319

ذهبيةميداليةفروستلمنحوصوتالأمريكيالكونجرس

والفلسفةالأمريكيةالثقافةأثرىالذيشعرهبجزالةأعترافا

عندماأم619ينايرفيذروتهإلىعملهووصل،العالمفى

كنيديجونالرئيستولىعندفوراالهبةقصيدتهقرأ

منصبه.

!3-:إافىفروستولد.حياته

---"ش!نافي%بكاليفورنيافرانسيسكوسان

ةإخ؟3؟رالأمريكيةالمتحدةبالولايات

قي1ر!في3--قيخت؟-عاممارس26في

?7+-سر-در-+ءوالدهوفاةوبعد،م4871

برشغطأسرتهعادتأم885عام

س73!خالوطننيوإنجلاندولايةإلي

التحق.لأسرتهالاصلي

فروستروبرتلىرخم!فيبالمدارسفروست

وبعد،مالمماشوسيتسبولاية

أوائلوفيوهارفارد.دأرتماوثبجامعاتالتحقبقليلذلك

فيفلاحاعملالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينيات

الخلفيةاكتمسبحيثومدرسا،ومحررا،نيوإنجلاند،ولاية

أولكان.الشهيرةقصائدهموضوعاتمنكثيراكونتالتي

،أم139عامظهرالذيفتيإرادةالشعريةمجلدأته

عامظهرتالفضاءالارضفيالأخيرةومجموعته

.أم629

الوثيقالعاطفيبارتباطهمعروففروستشعر.شعره

استمدونيوهامبشاير.فيرمونتولايتيخاصةبنيوإنجلاند

الطبيعيةالمناظرمنقصائدهمنكثيرفيإلهامهفرومحت

مميزوشعره.الحديثوأساليبالشعبيةوالمشاعرللمنطقة

وكثير،الرشيقوالأسلوبالتقليديةوأشكالهالبسيطةبلغته

.الأخيرةقصائدهمثلومتطورةثرةالأولىقصائدهمن
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مباشركاتبلأنهأحيانافرو!ستعلىوشهنى

فىحتىوأثاره،قرأءتهفيسهلاليسأنهإلاومستقيم

يكونأنأسقارئاعلىمعينةحصافةع!تعتمدأبسطها

أ-ا"أنا:أ!قاالحذر،:بعنوانقصيدتهوفيلها.مستعدا

أصيحأنخشيةصغريفىراديكالياأكونأنأتجرأ

?.كبريفطتقليديا

!ضب،قوةصثرأ!انتالتيالطوالقصائدهوفي

وكانمعقد.بأسلوبمعقدةموضوعاتعنفروست

الطهبيعيةالمناظرعلىنفسهقصرإلىيميلفروممت

كنياكانشعرهفىالأمزجةمجالوأعنلنيوإنجلاند،

فىالبسيطالماكرالفليسوفدورلنفسهاختارومتنوعا.

وممنوعتمميممث!!قصائدهوفى.الحائطإعلاحقصيدة

بخسكت!كما.الحياةفيوالمأساةللرعباسعتجاب

أدخل.فيالطبيعةعناصرفيأضهديداعنشديد

ريفلخرافاتفكاهئاسرداقدمالساحرةنواحوفي

حولالمأساةخلفيةتر!صتمحلياالدفنوفينيوإنجلاند.

الوحدةأنشروستبينالتلفىالزوجةوفيطفل.موت

.للجنونالإنسانتد!الريفيةالحياةفي

يبدو،جنبإلىجنباالطيعةفيالناسوبدمج

بإنجلترامرتبطاالرومانسيالشعريكتبوكأنهفروممت

وعلى.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالمتحدةوالولايات

فيالممعنةوتلكمواضيعهبيندقيقاختلافيوجدكل

.القدم

الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالرومانسيونوالشعراء

اطبيعة،امعانسجامفىالعيث!يستطيعونأضاساأناعتقدوا

نأيم!شلاأطبيعة:االناسأهدافأنفروممتورأي

المنهجفيأما.منهلافائدةالطبيعةأسراروتقصي،تتواءم

نحوعلىالطبيعةفىالإنسانعلاقةفتتحددالإسلامي

الإنسانيقودالطبيعةأسرارفتقصيالاراءهذهلمثلمغاير

كلوخالقالطبيعةخالقباللهالإيمانمنالمزيدإلىالمسلم

قدالطبيعةإذوالطبيعةالإنسانبينعداءلاأنهكماشيء،

.الإنساننفعأج!طمن،الخالقاللهسخرها

لاجلالإنسانيةفرصأفضلأنفروستويعتقد

منيأتىفالصفاء.الطبيعيةالبيئةتفهممنتأتيلاالصفاء

للطبيعة.الخارجيةالقوىوسطمنتجةنافعةبطريقةالعمل

،الهادفالعم!!منهاجغالبةبصفةفروستالمشخدمولقد

المنهاجهذا.ويعيشونأشاساينتعمغتبوساطتهأسذياالعمل

جمعبعدبمالخيزرانأشجارمث!!الغنائيشعرهفييبدو

الوحل.زمنفيأفاقان،التفاح

الفرسانبمالعربيالحمان،الحصانان!:.الفروسية

.العربعندالفروسية،والفروسية

لاوهي،الخيلركوبفنالعربعلدالفروسيلأ

بل،الحصانظهرعلىثباتهفيأغارسامهارةعلىتقتصر

روحفيالجانبهذايتمثلمعنويا.آخرجانئاتشمل

.وأخلاققيممنالمفهومهذايح!لهماب!ط!أغرشسيةا

منذالعربيحياةمظاهرمنطبيعيامظهرامميةأغرراتمث!و

واقتصادية،واجتماعيةطبيعيةأظروفشنتيجة.جاهليته

الفروسيةاتخذ،الاخرينتخديمنبهيشعركانلماونتيحة

.التحدياتهذهلمقابلةوسيلة

بالحربالفروميةارتبطت.للفروسيةالعربحاجة

حافلةالعربوأيامفيها.الخيلدورالإنسانوعىأنمنذ

الحياةبطبيعةتتعلقعواملبسببقامقبحروب

الفكروطبيعة،المناخقسوةمنفيهابما،الصحراوية

والأخذالجار،وحماية،القبيلةحبفيالمتمثلالعربي

علىالبدويلتعودونتيجة.العربأيامانظر:اضأر.لا

فييعي!قحياتهطوالظ!!أ،خطار،بامليئةحياةمشاهدة

منشعرطاالقوةكانتولقدلمواجهتها.تأهبأ!ةحا

تؤديالتيالعواملمنوعاملأ،الإنسانوحودشر:ط

منمكرمةالفارسكانولذا،مجتمعهفيالفاعلدورها

به،يعتزون،مفاخرهممنومفخرة،قومهمكارم

لا،أنفسهمعنبالمدافعةقائمونفهم،ببطولتهويشيدون

طبيعةإن.بغيرهمفيهايثقونولا،سواهمإلىيكلونها

فارساالعربىجعلتاالاجتماعيةالحياةوطبيعةالبيئة

حياةعناصرمنمهمعنصرالفرومميةلأن،بالضرورة

الفرولمميةفتكونفيها،الحيويالعنصرتمثلبل،العربي

ويعايشهاعليهايخشأالعربيحياةفىطبيعيةظاهرةبذاك

حياته.أ!طوا

ديستالفرومية.العربعندالفروسيةخصائص

النوبغض،عربىلكلحقهيإنما،السادةعلىقاصرة

،العربنظرفيالكاملوالفارس.الاجتماعيمركزهعن

علىالمظلوموينصر،القويمنالضعي!يحميمنهو

وهومرتكبها.كانأياالمظالمإزالةعنيحجمولا،الظالم

الضعيف،لخدمةذراعيهويمدللبافدأ،صدرهيفتحمن

الأسرىمعاملةالفروسيةتقاليدومنالشر.لمحاربةويتطوع

فيالإنسانىوالسموالشهامةمدىيصوروهذا،بالحسنى

منه،أقوىآخرشخصرحمةتحتيقعشخصمعاملة

إليه.ويحسنبه،يرفقول!صهعليهقادر

أبناءهاتدربالعربكانت.العربيةالفروسيةفنون

وكانت.السلاحوحملالخيلركوبعلىأ!همغرامنذ

والممارسة،الطويلةالحربيةبالتجربةإلاتتأتىلاالفروسية

العربيةالقبائلأغلبوكانت.المعاركلقيادةالفعلية

وصفهماوهذا،للقتالطريقةوالفر،الكرأسلوبتستعمل

دقوله:القيسامرؤ
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العربية.فالجزيرةأرفيوالفروسيةوالقوةالأعالة

معامدبرمقبلمفرمكر

علمنالسيلحطهصخركجلمود

فهناك،لأخرىقبيلةمنتختلفالقتالطريقةأنغير

التنطمات.علىيعتمدونوآخرونالإغارةعلىيعتمدمن

الفرسانمنالمقاتلونكان.العربالفرسانملابس

ماوغالبا،الطعنمنلحمايتهمالدروعيلبسونالعرب

سحبا،الفارسيسحبها،واسعةطويلةالدروعهذهتكون

كالسيوليرتدونهاوهمفيبدون،الجسملمعظمساترةوهى

الفرسانأنغيرالحديد.لونمنكسبتهولمالكثرتها،

منفهناك،الدروعالمشعمالفييتفاوتونكانواالعرب

درعيناحدهميلبحي!القوادكباركانحيث،درعينيلبس

منوهناك.والتوقىالحيطةفيزيادةالاخر،فوقأحدهما

أثناءالطعنعنداليدحركةلتسهيلأكمامبلاالدرعيلبس

بشجاعته،اعتزازهلشدةالدرعيتركمنوهناك.القتال

يأدونلمميفهعلىيعتمدالذيهوالحقالفارسأنويرى

قطعه.وسرعةحملهلخفةسلا!،

بعضكان.العربالفرسانوشعاراتعلامات

علىالغالبولكن،بعلامةأنفسهمعنيعلمونالفرسان

منهمقسماأنغيريعرفوا،أنيكرهونكانواأنهمالفردمسان

العلمكرفع،خاصةإشاراتباستخدامنفسهعنيعلمكان

ومكانه.نفسهعلىليدلمميز؟لونذاتعمامةبارتداءأو

منرايةالمحاربينجنودهأعطىظ!ور*اللهرممولأنرويوقد

إلىبهاوعهد،العقابسماهاعلم،بمثابةالأسود،الحرير

طالب.أبيبنعلي

الشعاريسمى،الإشارةمنآخرنوعاالعربوا!شعمل

بمالمعركةأثناءبهاشنادونألفاظحولالاتفاقفييتمثل

مصطلحات!طوإنما.معينةتكنلمالألفاظهذهأنعلى

الأحزابشعارفكان.الحالمقتضىحمسبعليهايتفقون

الدهرسولأصحابوشعار،لهبليايماللعزىأحدغزوةفي

عبادالياالحيصةفيتنوخشعاروكان.أمتأمتعلي!

والأنصارالمهابرينمنلكلظ!تاللهرسولوجعلالله

وشعار،عبدالرحمنبنييماالمهاجرينشعارفكانشعارا.

عبدالله.بنىياالخزرجوشعار،عبيداللهبنيياالأوس

يمارسونوالعربال!سلامجاء.الإسلامفيالفروسية

الإسلامفأقربإتقانها،ويتباهونبها،ويفخرون،الفروسية

الإسلاملأنذلكممارستهابمعلىالعرب،وشجعالفروسية

القيامة.يومإلىالمسلمينعلىماضيةفريضةالجهادجعل

كانتحيثحينئذ،الجهادوسائلأهمالفروسيةوكانت

إلىالمؤمنيناللهفدعا،المقاتلينقوةعنيكشفماأظهرمن

.الحربفيأسلحتهمأبرزالخيلتكونأن

بإعدادالمؤمنينتعالىاللهأمرللجهاد.الخيلإعداد

لهموأعدوا):فقالالعدوللقاءبموالسلاحبالعدةأنفسهم
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اللهعدوبهترهبونالخيلرباطومنقوةمناستطعلمما

يتهاورعا،ربطهاهو،لخيلاورباط.6.:الأنفال!وعدوكم

فىالبخاريروىوقد.القتالفيإليهاالحاجةحينإلى

فيفرسئااحتبس)من:قال!!اللهرسولأن،صحيحه

وريه،شبعهفإن،بوعدهوتصديقا،باللهإيمانا،اللهسبيل

فييوضعأي(،القيامةيومميزانهفي،وبولهوروثه،

إعداد،الشريفالحديثفيبالحبسوالمراد،حسناتهميزان

الله.سبيلفيللجهادالفرس

الفروسية،الإسلامهذب.الفروسيةعلىالتدريب

الدين،لخدمةسخرهاحين،الصالحةالوجهةووجهها

الختلفةبأنواعهاوجعلها،والعصبيةالقوميةمنوبرأها

علىيتدربونأ!سسلموناوكانأدله.سبيلفىجهاذا

حتىيمارسونهاوكانواالجهاد.وسائلمنوسيلةالفروسية

يتبارىساحاتالمسلمونوأفردممارستها.ويجيدوايتقنوها

للخيلمضماراع!ط،اللةرسولوحدد،المتسابقونفيها

روىفقدتضمر.لمالتيللخيلومضمارا،أضمرتالتي

اللهرسولأجر!ا:قالأنهعبداللهعنصحيحهفيالبخاري

وأجرى،الوداعثنيةإلىالحفياءمنالخيلمنضمرما!بيد

الحيفاء.فمنزريقبنيمسجدإلىالثنيةمنيضمرلمما

وتتراوح،اضمرتالتيالخيلمضمارهوالوداعثنيةإلى

لمالتىوأماتقريبا.كمأ2وكمء،8بينالمسافةتلك

بنيمعسجدإلىالوداعثنيةمنمضمارهافكانتضمر

منعمرابنوكانتقريبا،كمأ،5المسافةهذهوتبلغزريق

ينتهزعثدطاللهرسول:كان.المبارياتتلكفيالمتسابقين

فىذلككانسواء،الحيلبينليسابقممكنةفرصةكل

وهمخارجهاأم،للحربشهيأوالموالمسلمونالمدينة

الغزو.منراجعون

علىغيرهامنأقدرالضامرةالخيل.الحيولتفممير

مخبرا.وأبهىمنوا،وأجمل،المشاقوتحمل،السرعة

بالطباعوتطبيعهاترويضها،الخيلتضميرويتضمن

وإذابةعضلاتها،وتقوية،النظاموتعويدها،الحسنة

شحمها.

الخيل؟سباق؟الحصان،العربيالحصانأيضا:انظر

.الأدب،العربيالشعر،بمالعرب

)الفرووالطفلبمالشخصيةانظر:.الفرديةالفروق

(.الأطفالبينالفردية

منوكثيرتقريباالفواكهكلمنمنتجسكرالفرو!ر

وحلاوته،الفاكهةسكرايضاويسمى.الخضراوات

ويستخدم(.المنزلي)اسمكرالسكروزحلاوةضعف

الاستشفاء،أغذيةمثلالطعاممنتجاتلتحليةالفروكتوز

والمشروبات،والهلام،والمربى،الجلاتينيةوالحلويات

النحل.عسلفيالرئيسيالمحليوهو،الخفيفة

مثلحلوطعمهاالفروكتوزعلىتحتويالتىوالأغذية

سعراتأقلولكنهابالسكروز،المصنوعةالمشابهةالأطعمة

تكويناوالحلوياتالمثلجاتيعطيالتمروسكر.حرارية

بسرعة،البلليمتصفهوذلكإلىوبالإضافةناعما،

التلف.منالخبوزةالبضائعحفظعلىيحافظوبذلك

،مسحوقأو،سائلهيئةعلىتجارياالفروكتوزوينتج

علىالأولالمقامفىالطعامصانعوويستخدمه،حبوبأو

.الذرةمنمصنعشرابهيئة

.الذرةسكرربالسكربم:أ!اانظر

نفسيامحللاكانأم(.089-0091)إريك،!روم

أغلبأنلفكرةبارزامؤيداأصبحالمولد،ألمانىاجتماعيا

المحيطةالاجتماعيةللظروفاستجابةهوالإنسانسلوك

المحللنظريةمافيأغلبفرومرفضالرؤيةهذهوبتبنى.به

شمسكفرويدكانإذفرويد،سيجموندالشهيرالنفسانى

.الإنسانسلوكأغلبتحددالغرائزبأن

النفساني،التحليلعلىألاجتماععلمأفكارفرومطبق

شعلمطريقهاعنالتيوالثقافيةالاجتماعيةالأنماطودرس

المجتمع.تجاهمنهمالمتوقعللسلوكوفقاالتفاعلكيفيةالناس

مجالاتمنكثيراتعكسكثيرةكتبافرومألف

.الاجتماععلم،الدين،النفسعلم،الفلسفةمثلاهتماماته

أم(بم)559العاقلالمجتمعتشملالرئيسيةمؤلفاتهكانت

ام(.)649الرجلقلبأم(بم)569الحبفن

العلميةدرجتهعلىوحصلفرانكفورتفيفرومولد

ما339عاموذهبأم22!عامهايدلبيرججامعةمن

فىالنفسيالتحليلمعهدفيليحاضرالمتحدةالولاياتإلى

وتقلد،أم049عامأمريكيامواطناوأصبحشيكاغو،

الولاياتفيالنفسيالتحليلمعاهدفيمختلفةمناصب

والمكسيك.المتحدةالولاياتجامعاتفىودرسالمتحدة

مجالفيرائدةام(.82!-)5918ائافرويد،

وتأثر.العقليةالأمراضوعلاج،للأطفالالنفسىالتحليل

العالمبوالدهاالخاصةالنفسىالتحليلبنظرياتعملها

سيجموند.فرويد،انظر:فرويد.سيجموندالنمساوي

عاديةبمراحليمرونالأطفالأنفرويداناتعتقد

المحللونيعرفأنويجب،النفسيللتطوركثيرة

الأمراضويعالجواليشخصواالمراحلهذهالنفسيون

المعلوماتهذهمثلأنتعتقدوهي.الأطفالفىالعقلية

يشملالذيالبحثطريقعنعليهاالحصوليمكن

.للأطفالالمباشرةالملاحظة
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عيادةفيأبحاثهابمعظموقامتفيينا،فيفرويدولدت

عاملندنفيأسستهاالتىهامبستدفيالطفلعلاج

المصابينالأطفالعلاجالعيادةأنشطةوتشمل.م3891

عيادةفىالعاملينوتدريبالصغار،المعاقينومعاونةعقلئا

الطفل.

طبيبأم(.939-)1856سيجموللى،ثرويلى

عقلعملبكيفيةالخاصةالأفكارفيثورةحققنمساوي

الواعيةغيرالدوافعسيوةنظريةفرويدأسر.الإنعسان

مجالاتتوسيعفيكثيراساهممماالسلوكمنكثيرعلى

النفس.علم

بتشيكوسلوفكيا-مورافيا،فريبرجفيفرويدولد

الرابعةبلوغهوعند.الثمانيةإخوتهاكبروكان)السابقة(

فىفرويدوتخرجالنمسا.عاصمةفيينا،إلىعائلتهانتقلت

قرربعدوفيما.ام881عامفيينابجامعة،الطبكلية

اضطراباتوعلاجلدراسةالأعصابعلمفيالتخصص

العصبي.الجهاز

تحت-ليدرسام885عامفرنعساإلىفرويدذهب

إلىعادثم-شاركومارتنالشهيرالأعصابعالمإشراف

علاجفىوايمهعنحوعلىالعملفىوبدأام886عامفيينا

النفسيالتحليلمنهجفرويدوامشخدمالهيستريا.مرض

منمجموعةواجتذب.العلاجفيوطرقهنظرياتهفي

فىفرويدشمهرةذاعتام019سنةوبحلولالتلاميذ،

.الغرب

مأ239عاموفىباستمرار.آراءهيعدلفرويدكان

نفسوفي.الآولىنظرياتهمنللعديدمعدلةنسخانشر

ذلكمنبالرغملكنه.الفمبسرطانمصابأنهعرفالعام

عامفيالنمساعلىالنازيونسيطروعندما.عملهواصل

متأثرأهناكوتوفيإنجلترأإلىعائلتهمعهربام389

.السرطانبمرض

الأحلامتفسيرأهمهاأعمالعدةفرويدكتب

أم(.29)0النفسيالتحليلفيمقدمةام(،09)0

العلاجفىومنهجهوالعق!السلوكفىنظرياتهوتعتبر

أكثرمنفرويديعتبر.كماالحديثالنفسعلمأساس

وكتاباتهأبحاثهغيرتفقد.التاريخفيتأثيراالمفكرين

الطبيعةإلىبهاينظرونالناسكانالتيالطريقة

اللإنسانية.

معالنفسيينوالأطباءالنفسعلماءبعضاختلفوقد

فرويدأراءأن-أ:ذلكمنأفكار،منأوردهفيمافرويد

التيالعلميةالمبادئأوالنفسيةالحقائقمنوليمستافتراضية

الحالاتعلىآرائهفىفرويداعتمد-2.التجاربأثبتتها

فيالعلميالخطأويكمنيعالجها،كانالتيالشاذةالمرضية

المتزنالسلوكيفسرأخذإذفرويدأطلقهالذيالتعميم

الشاذالسلوكمنعاينهماضوءفيايلأسوياءلدىالعادي

الخطأهذاعليهوتلامذتهزملاؤهأخذوقد.المصابينعند

.أفكارهوعارضوأ،عنهوانفصلوا،التعميمفي

نظرياته

المرضىمنكبيراعدداأنفرويدلاحظ.السلوكعن

حالةفىيكونوالموتحاربلدوافعوفقايتصرفونكانوا

رئيسيادورأيؤدياللاوعيباناقتنعفقدثمومنبها.وعي

نأإلىتوصلفقدذلكإلىوبالإضافة.السلوكتشكيلفي

منذحدثتلأحداثبذكرياتمليءاللاواعيالعقل

.بالحياةالطفلعهدأولإلىهذهتعودوقد،الأولىالطفولة

الناسفإنأليمةالذكرياتهذهكانتلوأنهفرويدولاحظ

يستعملوكان.الوعينطاقخارجبهايحتفظونكانوا

كانالتىللطرقالدفاعيةالحيلأوالدفاعالياتمصطلح

المرضىأنيرىفرويدوكان.ذلكفيالناسيستخدمها

آلياتلتكوينالطاقةمنكبيرةكمياتيستخدمون

قدرةعلىالدفاعالياتفيالطاقةربطيؤثروقد.الدفاع

بمرضيصابوقد،منتجةحياةيعيشأنفيالشخص

العصبيالاضطراب)مرضالعصابفرويديسميه

(.الوظيفي

منكثيراأنمفادهانتيجةإلىأيضافرويدوتوصل

إحدىفىويزعم.بالجنسعلاقةلهاالطفولةذكريات

الإنسانوأن،الولادةمنذيبدأالجنسىالعملبأننظرياته

الجنسي.النمومنعدة)لحميكلوجية(نفسيةبمراحليمر

الرشدبلوغإلىالوليديالجنسمنالمرورهذافترةوخلال

ويتعلم،بنفسهاكتشافاتعدةيكتشفالمرءفإنالجنسي

الجنسية.غرائزهفيالتحكم

الجنسىللنموالطيعيالنمطبأنيرىفرويدكان

وأن،الأشخاصبعضفىالاضطراببعضيصادف

نحوالجنسيةالرغبةيوجهطورفييثبتونالأشخاصهؤلاء

غيرمبكرةمرحلةفيالإشباعأشكالمنطفوليشكل

أشكالمنالطفوليالشكلهذابأنيشعروكان.ناضجة

سنبلوغعندعقليمرضفييسهمقد،الجنسيالإشباع

الرشد.

:أقسامثلاثةإلىالعقلفرويدقمسم.العقلعن

النفسمناللاشعوريالجانبذلكأيهىوادهواد-أ

وأالذات2-البهيميةأوالغريزيةالطاقةمصدريعتبرالذي

كلأنفرويدويرىالعليا.الأناأوالعلياالذات3-الأنا

والدافع،الجوعدلإرضاءالدافعمثلمتنوعةبغرائزولدإنسان

العقليالممثلفهيالذاتأما.الجنسيةالاحتياجاتلإشباع

الداخليالعقلبينالذاتتفرقولا.البيولوجيةالغرائزلهذه
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الأكل،دوافعالذاتأوالأناتثيرفمثلا.الخارجيةوالبيئة

ذاته.والطعامللطعامعقليةصورةبينتميزلاولكنها

الخارجية،والحقيقةالداخليالعقلبينالذاتوتميز

والعالمالعقليةالصوربينيقربالذياسحلوكفيوتتحكم

عنللبحثجائعاش!خصاالذاتتوجهفمثلا.الخارجي

وأكله.حقيقيطعام

وهى،الخلقىأصسلوكافىفتتح!العلياالذاتأما

الذاتوتهدف.المجتمعاتأخلاقلقانونالعقليالتمثيل

.الذاتدوافععلىالقائمالسلوكمنالحدإلىالعليا

أ!قلاأقسامتعم!!عقلياالأصحاءالأشخاصوفي

هذهفإنالاخربعضهمفى،ولكن.تامتناسقفىالثلاثة

كافةأ!ليااالذاتتعارضقدفمثلا.تتعارضقدالأقسام

الجنسية.أطذتاد:افعإنجازتمنعوبهذا،الجنسىالسلوك

الاضطراباتبعضتحدتقدالحالاتهذهمثلوفي

النفسية.

الذينأولئكأمرهأولفىفرويدعالج.العلاجعن

التنويمطريقعنالوظيفيةالنفعسيةالاضطراباتيعانون

.تشاركوتمنتعلمهاالتىالويقةوهى-المغنطيسى

فقطوكان،سنواتعدةبعدالطريقةهذهعدلولكنه

أذهانهم.فىماكانكلحولشكلمونالمرضىيجعل

طريقوعنالحر.التداعيالطريقةهذهيسمىوكان

أسبة!تجربةعلىيعثرأحياناالمريضكان،بحريةالتحدث

العصبى.الاضطرابفىأسهمتربما

التيالأليمةالذكرياتتغلقأن،يحدثماوكثيرا

.الدفاعآلياتطريقعنالباطنالعقلفيالعصابتسبب

أثناءتتضحالتىالعشوائيةالأف!صارتلكفرويديحللثم

آلياتاختراقسبيلفيذلكيفعلوكانالحر.التداعي

كانالتيالمريضاحلاميفسرأخذكذلك.المريضدفاع

نأوبعد.واعيةغيرلذكرياترمزيةمفاتيحأنهايعتقد

المريضمعفرويديتحدثالمشكلةجذورفهمقدبأنهيشعر

بالمشاعرخاصااهتمامايهتموكان.تحاربهماضىعن

المريضيوجههاكانالتىمثلا(الحبأو)الخصومةالأليمة

إلىالقديمةالمشاعرهذهنقلطريقوعن.نفسهلفرويد

الأليمة،الذكرياتمنيتخلصأنللمريضيمكنالحاضر

.ذاكعندتختفيأنالعصابلأعراضويمكن

ثيرهتأ

فيتأثيرهد!طغىالذينالمفكرينأحدفرويديعتبر

لانهاوأبحاثهأفكارهمعرفةاللائقفمنولذلك.التاريخ

ماوإبقاءلغربلتهاجيداودراستها،وكيانهبالإنسانتتعلق

لفيفرأىوقدالعليا.ومثلهالإسلاميالفكرمعيتمشى

الناسيراهاكانالتيالويقةغيرقدكتبهماأنالناسمن

وكانت.البشريةالطبيعةفى

التىهىفرويدنظرياتأبرز

النفسيأضحليلاعالجت

وقد.النفسيوالطب

محلليمنكثيرعارض

فيوالباحثينالشخصية

فىآرائهبعضالنفسعلم

.العلوممنالفرعينهذين

فرويدسيجموندعلاجفىفرويدعملأنإلا

فيساعداسقليةاالأمراضر

النفسعلمفيأما.العصريالنفسىالتحليلأساسوضع

الشواذنفسعلمحقلفىخاصبشكلفرويداترفقد

أ!شخصية.اودراسة

مناقشاتإلىالجنسيالنموعنفرويدنظرياتأدت

وكان.ومشكلاتهاالجنسيةالأمورومعالجةمفتوحة

تدريسعلىساعدقدالطفولةبأهميةالمكثفاهتمامه

كذلك.العاطفيبالغذاءمليئةللأطفالبيئةتوفيرقيمة

.الاجتماعوعلمالإنسانعلمميادينفىنظرياتهأثرت

الغربيةالبيئةفيألاجتماععلمفىالباحثونقبلوقد

الاجتماعيةالكبارعلاقاتبأنالقائلةمفاهيمهبعض

منعددويرى.الأولىالأسريةللعلاقاتوفقاتنتظما

السلوكيةالمشكلاتبأنأخربافىوالمعلم!تالاباء

التأثروذه!.العاطفيةالطفلنزاعاتمنتأتىأن-

الباحثينمنعددفيهأصبحالذيالحدإلىمنهمابطائفة

يرتكبونمنالمجرمينمنأنيرونالجريمةعلمفى

الناسهؤلاءمثلوأن،واعيةغيردوافعتحتجرائمهم

منأكثرالنفسانيالاهتمامطريقعنمساعدتهميمكن

.السجونفيبهمالزجإلىاللجوء

أثرهافرويدنظريةتركتوالأدبالفنمجالوفي

التشكيلىوالتصوير.السرياليةانظر:.السرياليةعلى

أعماقيكتشفانالنفسيالتحلي!!مثلوالكتابةالسريالى

منبعضاومفاهيمهفرويدآراءزودتوقد.الباطنالعقل

علىوأدبيافنيالتحليلهابمواضيعوالنقادوالفنانينالمؤلفين

البشرمنشخصافرويديبقىولكنفرويد.مايراهضوء

لاشاذاكانماوشركونمفيدا،كانبمامنهالناسينتفع

العليا.الإسلاميةوالمثلالصحيحةالعقيدةمعيتمشى

-228هـ،592-02)7أبوبكر،الفرياني

العلماءمنقاض.التركيمحمدبنجعفرأبولكرم(.709

فاستقبلبغدادووردمصر،إلىتركيامنرحل.بالحديث

ومن،العلمأوعيةمنكان:الخطيبقالحافلا.استقبالأ

بأعلاموالتقىوغربا،شرقاطوف.والفهمالمعرفةأهل
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وذمالنفاقصفة:مؤلفاتهمن.حجةثقةوكان،عصره

.القرآنففائلبمالنبوةدلائلبمالمنافقين

غربيفي،لسيراليونالبحريوالميناءالعاصمةولتاو!

،سيراليونلنهرالخليجيالمصبعلىفريتاونوتقع.إفريقيا

درجةومتوسط،استوائىالمدينةومناخممتاز.مرفأولها

.العامفيسم038حواليالمطرسقوطويبلغ،م27الحرارة

نسمة.776.946سكانهاعدديبلغ

السمكحفظعملياتفريتاونفيالصناعاتوتشمل

الصادراتوتشمل.السفنوإصلاح،الصابونوإنتاج

وزيتالكولا،وجوز،والذهب،لزنجبيلوا،سوالما،الكروم

البريطانيينبعضأصسروقد.والبلاتينالجوز،ولب،النخيل

المحررين.للعبيدموطنالتكونأم787عامالمدينة

اللإسكندينافية.الأساطيرفىوالزواخالحبإلاهة!ردجا

تقولوكما،وبالولادةاللإنسانيةبالخصوبةارتبطت

سكادي،والعملاقةنجوردللإلهابنةفريجاكانتالأسطورة

وانتمى.والخصوبةللزراعةإلفافرايالتوأمأخوهاوكان

والمسماةللسلامالمحبةالالهةمجموعةإلىمنهماكل

الفانير.

حبعلاقاتلوجودالفانيربعروسفريجاعرفت

فريجاأ!سستالإسكندينافيةللأساطيروطبقالها،كثيرة

اتصلتهذاسيثروفيسيثر.يسمىالسحرمنقويانوعا

تظهرفريجاوكانت.المستقبلليعرفنبالأرواحالنساءبعض

بعفالأحيانوفيطائر،صورةفيالأحيانبعضفي

القطط.تجرهاعربةفيتسافركانت

نفقأحدهما-نفقانفريجوسنفقائفقا.!ريجوس،

الإيطاليةالمقاطعةيربطان-طريقنفقوألاخرحديديةسكة

قمةعبرالنفقانويمر.سافويالفرنسيةبالمقاطعةتورين

أقيمالذيالحديديةالسكةنفقكانو.بالألبفيرجوس

جبالعبريشقنفقأولأم87وأ1857عاميبين

الضغطوآلاتالكهربائيةالحفارةاستخدمتوقد.الألب

نفقطولويبلغ.النفقهذاشقفيمرةلأولالهوائية

نفقالماضيفييسمىوكانأكم.7.3الحديديةالسكة

أقيمالذيالحديديةالسكةخطاسمإلىنسبةسينيسجبل

مأ089عامالطريقنفقفيالعملاكتملوقد.أجلهمن

كم.أ3طولهويبلغ

المتوممطالأبيضالبحربينقديمابلداكانتلمحردجيا

الوسطى.تركياالانيسمىماموقعفيالأسودوالبحر

أوروباغربىمنجاءأوروبيا-هندياشعباالفريجيونكان

الأراضيفيواستقرواالميلاد.قبلعشرالثالثالقرنبعد

بينمنالأساطيرتذكر.الحيثيونمرةذاتحكمهاالتي

يمكناللذينوميداس،جورديسالأوائلالفريجيينملوك

.الجبالفيالضخمينالصخريينقبريهمارؤية

فريجياالقوقاز(جبالحولمن)غزاةالسيميريونغزا

الفريجيةالمجتمعاتوكانتالميلاد.قبلالثامنالقرنحوالي

وقعثمالميلادقبلالسادسالقرنمنتصفحتىموجودة

الحكمثم،والإغريق،الفرسحكمتحتالفريجيون

وخزفهم،،بفنونهمالسيميريونوعرف.الرومانى

الإغريقبإمدادأممهمواوقدالمقابر،بناءفيومهاراتهم

الموسيقى.فيخاصة،كثيرةشرقيةبأفكارالأوائل

-5091هـ،أ993-)1323سعيلى،فريحة

فيولدرائد.لبنانىصحفيفريحةسعيدأم(.789

فىعملحيث،حماةإلىوالدتهمعانتقلثم،بيروت

والتقدمبيروتفيالراصديراسلوبدأ،للحلاقةدكان

ومساهماالحديت،فىمحررابيروتإلىعاد.والقبس

المحررين.لنقابةالتمهيديةاللجنةتأسيسفيام149عام

سياسيةمجلةأولالصياد،أسه!ام439عاموفى

.الناستشدالجعبةفيهاالأسبوعيةمقالتهوكانت.ساخرة

مجلةوهي،الشبكةجريدةأصدرأم559عاموفي

جريدةأصدرأم959عاموفى.منوعةفنيةأممبوعية

دارأخذتالثلاثةالإصداراتهذهومع.اليوميةالأنوار

منمجموعةبعدفيماعنهالتصدروتتسعتنمو،الصياد

وقد.متخصصةوشهريةأممبوعيةبينوالمجلاتالصحف

فيكتابفىوصدرتالجعبةمقالاتهمنطائفةجمعت

كتبذلكبعدلهصدرتكماأم()2ء9القاهرة

وروائية.قصصية

-1875هـ،ا368-1)292وجلىيفريلى

صحفى.وجديمصطفىبنفريدمحمدأم(.489

بعضتقلد،القاهرةوسكن،الإسكندريةفيولدمصري

،الحياةمجلةأصدرمطلعا،عالماكان،الصغيرةالوظائف

وتولى.اليوميةالدستورجريدةوأصدرمطبعةأنشأثم

الأزهر.مجلةتحريررئاسة

العشرين؟القرنمعارفدائرةأبرزهامؤلفاتعدةله

.القرآنتفسيرفيالعرفانعمفوة

.بالقاهرةتوفي

.الدنماركملوكمنلملكيناسم!ريدريك

الدنماركحكمأم(.1219)843الثامنفريدريك

عامالتاسعكريعستيانوالدهوفاةبعدسنينمستلمدة

للملكةأخاوكانكوبنهاجنفيفريدريكولد.أم!.6
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،اليونانملكالأولاجورجوالملكإنجلتراملكةألكسندرا

ملكالسالغهاكونالملكالثانيابنهتشارلزوأصبح

العاشر.كريستيانالأكبرابنهوخلفهالنروب!

ابناءأكبرأم(.أ-729)998التاسعفريدريك

وحتىأم479عاممنملكاوأصبحالعاشركريسشيان

وملكاعاما،وثلاث!تخمسةلمدةللعهدولياوخدم،وفاته

وتزوج.والدهأصيبحينماالثانيةالعالميةالحربأثناء

بناتهكبرىوخلفته،أم359عامالسويديةإنجريدالأميرة

مارجريت.الأميرة

يدعىام(.91أ-.)121الأوللمحريدريك

عمهبعدالحكمتولىالحمراء.اللحيةذاأوبارباروسا،

إمبراطوروأصبحأم521عاملألمانياملكاالثالثكونراد

اللألمانيالشعببهأعجبوقد.أم551عامالمقدسروما

هزمأم018عاموفىشهيرا.قوميابطلابوصفهواحترمه

ساكسونيادوقالأسدهنريألمانيافىالسلطةعلىمنافسه

الحدودوأراضيألمانيافىسلطانهفرضوقدوبافاريا،

الشرقية.السلافية

الثالثأعسندرأضدمريرةمعركةفىأقلنجاحهوكان

الاتحادوهزء،أصشماليةاالإيطاليةللمدنلومباردواتحاد

هذهوكانتم،1761عامليجنانومعركةفىفريدريك

الإقطاعية.أ!روسيةاضدللاتحادكبيرانتصارأولالمعركة

الح!صميمنحهاأنعلىفريدريكلومباردمدنأجبرت

فريدريكبدأام918عاموفي.أم183عامفيالذاتى

هدفوكان،المقدسةالأرضإلىالثالثةالصليبيةالحملة

الحروبانظر:.الدينصلاخمنالقدسامشعادةالحملة

الصليبية.

نهرا.يعبروهوالتاليالعامفيغرقفريدريكولكن

أم(.888-)1831الثالثفريدريك

وإمبراطوربروسياملكأصبح.الأوللولهلمالوحيدالابن

والدهخلفأنبعدبالسرطانوتوفى.أم888عامألمانيا

وأدى،البرلمانيةالحكومةنظاميؤيدوكان،فقطأشهربثلاثة

عارض.والدهحكمأثناءالسياسيةالشؤونفيمهمادورا

الليبرالية.فريدريكآراءالإمبرياليألمانيامستشاربسمارك

بألمانيابوتسدامفىفريدريكولد.أوتوفون،بسماركانظر:

ملكةفكتورياالملكةابنةفكتوريارويالالأميرةمنوتزوج

الأكبر.ابنهماالثافيولهلموكانإنجلترا،

مدكثالثأم(.786-)1712الثالىلمحريدريك

مايوفيحكمهلدأالكبير،فريدريكباسمعرفلبروسيا،

أغنىسيليسياغزاقليلةأشهروبعد،ام074عام

سبباالهجومهذاوكانالنمسا،فىتيريزاماريامحافظات

حربإلىأدتوكذلك،النمساويةالخلافةحربفي

القوىجيوش!فيهافريدريكحررالتيالسبعالسنوات

بمع!مواحتفظوروسيا،وفرنساللنمساالمتحدةالثلاث

النمسامعانضمحينمابروسياوتوسئفىلسيليسيا

حكومةفريدريكوبنىبولندا،منجزءاوأخذوروسيا،

بروسيامنوجعلوالزراعةالصناعةوشجع،قويينوجيشا

.أخرىألمانيةدولإدارةفىللنمساندا

الأفكاريؤيدكانلأنهالمستنيرالمستبدفريدريكسمى

أوالتنويرتسمىالتيالتاريخيةالفترةوإصلاحاتالتقدمية

الكاتبعاشوقد.العقلعصرانظر:.العقلعصر

عاميبينماالفترةفىضيفابلاطهفيفونتيرالفرنسي

فريدريكالألمانيالشعبويتذكر.ام753و0175

كبيرا.عسكرياوبطلاقوياملكا

ويدعىأم(..ء2-)4911الثانيفريدريك

الوسطىالعصورحكامأذكىأحدوكانالعالمأعجوبة

فىرائداوعالماقديراوجندئاممتازاإدارياكان.الأوروبية

والنحت،الشعرتطويروشجععديدةبلغاتألم،عصره

للخبراء.مرجعاالصقورعنكتابهومازال

ابنوكانهوهينستوفنالملكيةللعائلةفريدريكينتمي

فريدريكوحفيدالمقدسروماإمبراطورالسادسهنري

عمرهكانحينمالألمانيا،ملكاالثانىفريدريكتوج،الأول

إمبراطوروأصبح،سنواتأربعوعمرهلإيطالياوملكاعا!ن

علىملكانفسهونصبم،1215عامالمقدسروما

حكماصقليةمملكةفريدريكحكم.ام922عامالقدس

جامعةمنوجعلأم422عامنابوليجامعةوأسسجيدا،

حياتهطوالوكانأوروبا،فىطبمدرسةأفضلساليرنو

وإيطاليا.ألمانيافيالناهضةوالمدنالبابواتمعخلاففي

الإسلاميةالعربيةبالثقافةالثانيفريدريكأعجب

فيصقليةوأصبحتمنها.والترجمةدراستهاوشمجع

أوروبا.إلىالإسلاميةالحضارةلانتقالهامامركزاعهده

فاتهموهالنصرانيينالدينرجالهذااهتمامهأغضبوقد

الدين.عنالخروجأوبالهرطقة

المؤس!.م(4011-4481)راتزل،فريدريك

سنةهايدلبيرجفيراتزلدرس.السياسيةللجغرافياالحقيقي

برحلاتوقام،والتشريحوالجيولوجياالحيوانعلمأم868

الأقلياتأخبارلتتبعالمتوسطالأبيضالبحربلدانفىكثيرة

عشرينبتدريسراتزلقام.ألمانياخارجتعيشالتيالألمانية

واكتعسب.داروينبآراءوتأثر،ليبزجفىجغرافيامقررا

درسحيث،الإنسانجغرافيةكتابهبسببكبيرةشهرة



953ةيرجز،يزرفر

وهجراتهالإنسانتوزيعفيتتحكمالتيالعواملفيه

فيللحضارةالكبرىالمراكزتحديدفيالمناخأثرووضح

المعتدلة.المنطقة

الثانى.فريدريكانظر:.الكبيرلمحريدريك

يدعىماعادةأم(.688-0261)وليم!ريلىريك،

منالألمانيةبرأندنبرجدولةحكم.العظيمالمنتخبالحاكم

أصبحتذلكوبعدأم688عامإلىأم064عام

القوية.البروسيةالمملكةقلببراندنبرج

للقوةمتيناألمساساحكمهخلالوليمفريدريكوضع

حينمافقطعاماعشرينعمرهكانوقدلبروسيا،المستقبلية

الأعوامخلالبراندنبرجحكموقد.الحكمفيوالدهخلف

خربتالتيعاماالثلاثينحربمنالأخيرةالثمانية

انتهتأنوبعدعاما.الثلاتينحربانظر:.براندنبرج

الناسإرسالفيوليمفريدريكبدأم4861عامالحرب

علىحصلوكذلك،هجرتقدكانتانتيالمدنإلى

الأموالوامشخدمويجمعها،الضرائبير!لكيالسلطة

لوي!رالملكوليمفريدريكحاربدائما.جيشايبنيلكي

ملكعشرالحاديتشارلزوالملكفرنسا،ملكعشرالرابع

فيمهمةمعركةفيالسويديةالقواتوهزمالسويد،

.أم675عامبألمانيافهربيلين

تحسينفيوقتهمنكثيراحكمهطوالفريدريككرس

فرانكفورتجامعاتتنظجموأعادالبريديالنظام

تركوبوفاته.برلنفىالملكيةالمكتبةوأسسوكونجسبرج

-براندنبرجحاكمالثالثفريدريكلابنهوليمفريدريك

ملكالأولفريدريكالملكذلكبعدأصبحوالذي

كبيرأ.وجيشاغنيةدولة-بروسيا

مدكام(.074-)1688الأولوليمفريدريك

طوروقد.وفاتهوحتىأم371عاممنالفترةفىبروسيا

قوةأكبربروسيامنوجعلأوروبا،فيحكومةأكفأ

عسكرية.

فيعفعواوكان،برلينفيالأولوليمفريدريكولد

ملوكأولالأولفريدريكوابنالملكيةهوهينزوليرنعائلة

الاستحقاقنظامأسرملكاأصبحأنوبعدبروسيا.

الحكومةموظفيوتطويرندبشأنهمنكانالذيوالجدارة

لمراقبةجواسيسزرعطريقعنفيها،الفسادعلىوالقضاء

فريدريلثخفضوقد.المستوياتجميععلىالمستخدمين

كماكبير،بشكلالحكومةفىالمستخدمينأعدادوليم

الحكومي.الإنفاقرشد

تخفيضإجراءاتمنالمتوافرةالأموالالملكاستخدم

فريدريكضاعفوقدالبروسيالجيمقلتحسينالمصروفات

وجعلهفرد،ألفثمانينليبلغالجيشحجمالأولوليم

أوروبا.فيمدربجيشأفضل

يقضىكانلأنه،العسكريا!للكعليهيطلقوكان

كثيرةأموالأأنفقكما،جنودهمعوقتهمنكبيراقدرا

فريدريككان.جيشهقوةمنالحجمكبيرةكتيبةليعبئ

فترةمعظمالحربعنبروسياأبعدحكيما،دولةرجلوليم

حكمه.

فيماعرفالذيابنهولاوالدهمثلفريدريكيكنلم

وأبالفنوناهتماملهيكنفلم،العظيمبفريدريكبعد

الشعرلتفضيلهالصغيرفريدريكمنيسخروكان،التعليم

العسكرية.الشؤونعلىوالفلسفةوالموسيقى

-)1815إدواردبارتلهنريالسيرفرير،

الخدمةدخل،بريطانيمستوطناتموظفام(.884

مفوضوظيفةفىوعملام834عامالهنديةالمدنية

بومبايوحاكمأم(،985-0185)للسندرئيسي

فيالاقتصاديةالتنميةإدارتهطورتام(.861-867)2

بقيادتهتمكنأم7ء8عامالهنديةالثورةوخلالاسشد.

وساممنح.البنجابومنطقةالسندهدوءعلىالحفاظمن

حققهلما،ام876عامباروناولقبال!نجاز،لهذافارس

الهند.فىوالتعليمالزراعةمجالفيتطورمن

جنوبفيساممندوبأولأصبحأم877عاموفي

البريطانيةالجمهورياتبتوحيدبهاقامالتيللمهمةإفريقيا

واحدااتحاداأصبحتبأنإفريقيا،جنوبفيوالهولندية

بريطانية.بإدارة

وقبائلتراتسفالفيالبويرالمستوطنونعارضهوحينما

ضدهمحربلماثارةالزولوعلىالقضاءفريرحاولالزولو

فريراستدعيالمبكرةالبريطانيةالخسائروبعد.أم987عام

.أم088عامعلناوهوجملإنجلترا

)المصايدالسمكصناعةانظر:.الثاريالفريز

)قاعالأطلسيالمحيط(بمالقارية)الحوافالمحيط(بمالبحرية

(.المحيطي)القاعالشمالىالقطبىالمحيط(بمالمحيط

ابزيرةأيضاتسمىفريزرجزيرة.صيرة!رلدر،

عبروتقع،العالمفيرمليةجزيرةأكبر،الكبرىالرملية

لكوينزلاندالشرقيالجنوبيالساحلعلىهيرفيخليج

مساحةتبلغماريبورو.ميناءمدخلوتحميأستراليا.في

البحيراتمنكبيرعددوبها2كما!055الجزيرةهذه

بحيرةوهي،البحيراتهذهأكبروتغطي،العذبة

ويغطيهكتار.002منأكثرتبلغمساحة،بيومينجون



جورججيمسالسيرفريزر،036

وهناك،الجزيرةهذهمنكبيراجزءاالغاباتاحتياطي

تغطيهه!صتار003026حواليمساحتهتبلغجزء

تجارئا.أخشابهاتستغلالتيالغابات

)1854جورججيمسالسيرفريزر،

.ال!نسانعلمفيمتخصصأسكتلنديعالمأم(.419

العالم،أديانتطورالذهبيالغصنالشهيرعملهفييتتبع

السفرفيالشعبىالفنالأباعد،بمالطوطميةايضاوكتب

مختاراتمجموعةبمالمؤسساتنموفيانحرافاتبمالقديم

.الإنسانبعلمخاصةأدبية

جلاسجوجامعتىفىوتعلماجلاسجو،فيفريزرولد

شيجت!اعيالاالإنسانالعلممدرساوكانوكمبردج،

إنجلترا.فىليفربولجامعة

الادابتطورعلىلارزاأثراالذهبيالغصنكتابهترك

لغاتإلىانتقلال!ضاباثرأنكما.الحديثةالأورولية

ترجمحيث،العربيةاللغةومنها،ترجمتهبعدأخرى

فيأجزائهأحدجبراإبراهيماجبراالفلسطينىالكاتب

العشري!.القرنمنالخمسينيات

دونجفورد.انظر:ألتوئيا.الليدي!ريرر،

عص!!جذابنباتأغريزيةاعش!.عكشبالفريرقي،

الأصلىاوموطنه.ا!سوسنافصيلةإلىينتمى،الرائحة

المحميةأ!هيوتاشىيررعونهالبستاني!!وأممن.إفريقياجنوب

وأورات،بصليجذرالنباتولهذا.العالمأنحاءكلفى

بيضاء،أزهارالفريزيةولمعظم.السيوفتشبهضيقةطويلة

الأزهارهذهوتنمو.كثيرةألوانالبعضهاأنغيرصفراءأو

لأنالفريزيةالناسمعظمويزرع.عنقوديةمجموعاتفي

الجذريزرعونماعادةوهمالشتاء.فيتتفتحأزهارها

البتاليونويزرع.ةوعص!إحميلةألوادذاتأرهارهالفريزيةعشب

الشتاء.دىيرهراصماتاهذالأنالمحميةالبيوتديالمريزية

علىلالسيطرةوذلك!-ةمحتلفةلطرققدفهمم!شقرص!.فريسبى

وأمحلقاقوسفييدررا!رصراحعليم!سصما،الصلاثا(لأراشية

!سمقيما.حصأ!ىأ:محصبامتحصما

وتنمو.أغسطصمنتصففىأجيوتاداخا!أجصلىا

تتعدىلاالتيالمحميةالبيوتفيأفضلبصورةالفريزية

يجبألازهارتظهرحينما.م015ليلافيهاالحرارةدرجة

ب!ضرة.النباتيروىأن

صحن،شكلعلىالبلاستيكمنقرص!ريسيي

ويستخدم،خاصةبطريقةبهقذفإذاالهواءفييطير

فريسبىوكلمة.منظمةرياضيةمناسباتفيأوللترويح

وأغلب،ال!قراصهذهمنشعبىلصنفتجاريةعلامة

2.بينمامنهاالواحدقطرطولأ!لأقراصاهذه

جم.أ7وه001بينماالواحدأغرصاهـيزن،سم28و

لتحدثمختلفةكثيرةبطرتأغرصاقدفويم!س

علىوبالسيطرة.الأماميةوالحركةالدائريالالتفاف

يدورالقرصيجع!أناللاعبيستطعالانطلاقزاوية

واللاعبون،مستقيمخطفىمنطلقاأومحلقاقوس،فى

الخلفمنالأرجلبينبالقرصالإمساكيمكنهمالمهرة

.واحدةإصبععلىأو،أدلأمامأو

الجصي.التصويرانظر:.الفريسكو

التعبيرات)فونالعربيةالشعبيةالفنونانظر:.الفريسدي

احثمع!ية(.االمعوية

أصبقديمةيهوديةجماعةفيأعضاءالفرسميون

-)76ألكسندراالملكةحكمخلالسيالمسياحزبا

عهدفيللفريسيينالسياسيالدورانتهىوقد.م(.ق67

(..مت4-)37هيرود

أنهمعلىالفريسيينتصورالأناجي!!كانتماوغالبا

تغلبالذيالسلامعليهللمسيعالأساسيوناليهودالمناهضون

نسلالمعمدانيوحناسماهم.معارضتهمعلىبسهولة

بالمنافقين.المسيحوصفهملوقاإنجيلوفي،السامةالأفاعي

!!ء!برءأيربمبرحمب!جر!ح!-؟

!؟-أأ!!ا*1أأ"علم/(79مم!لمء،ص

ء،!2ء:.وجمس،

-!سلالالا!،1!ا!دلم

-لآ*،ص.لأ1؟رزلإبرى1

3/بم-!ولم!"!

*الأ)-و/\ث!كا؟لم

--9!ه،؟ئنر"األم،ا.،//ا6ء/رز/؟

09

كا!

--!"رز*خ!نخ!أا؟2تخش!6!+

لاءخ!ث3.ثاثبمالى



361تشارلزجون،فريمونت

جماعةمعصراعفييدخلونماغالباالفريسيونكان

معظمدارتوقد،الصدوقيينتسمىأخرىيهودية

نأالفريسيونواعتقد.الطهارةقضاياحولخلافاتهم

تقتصرولااليهود،كليراعيهاأنيجبالطهارةقوانين

نأاليهودكلعلىأنيعتقدونكانواكما،الكهنةعلى

المعبد.مذبحيتصدرونكهنةكانوألوكمايأكلوا

حيثمنالثالثةالمرتبةفىيأتيأستراليميناء!ردمافدل

.83823السكان)عدد.وملبورن،سيدنيبعدالكثافة

فيويقع،الغربيةلأسترالياالرئيسيالميناءوهو(،نسمة

وتتركز.بيرثمنكم02بعدعلىسواننهرمدخل

وبهاوالشحنالنقلعملياتعلىفريمانتلفيالصناعة

وورش،الزيتلصناعةومؤسساتهندسيةأعمالأيضا

،للحبوبومخازن،بالتثليجللحفظومصانع،السفنلبناء

للدقيق.ومطاحن

رممتفقد.مزدهرةسياحةصناعةأيضافريمانتلفي

حقباتصورجميلةأمثلةوهناك.القديمةمبانيهامنكثيرا

إنجلترا،منالمنفبنالسجناءفترةمثلفريمانتلتاريخمن

وقد.الذهبازدهارأيامالأخيرالفكتوريالعصروفترة

نمطهاالمدينةهذهأعطىمعماريافناالحقبهذهتركت

المتميز.المعماري

فريمانتلهاوشارلزالسيرإلىنسبةفريمانتلسميت

تابعاوجعلهأستراليامنالغربيالساحلعلىاستحوذالذي

فىبنيالذيمرفأهاصمموقد،أم982عاملبريطانيا

عامالمرفأوفتحأوكونور.تشادترالمهندسسوأننهرمدخل

.ام798

أم(.098-)1813تشارلزجون،فريمونت

لانه،الطرقبمكتشفأحيانايدعى،أمريكيمكتشف

شمالفيالروكيجبالبينالتيالمنطقةمنكثيرااكتشف

أولكانأم856عاموفي.الهادئوالمحيطكارولينا

يفزلمولكنه،المتحدةالولاياتلرئاسةجمهوريمرشح

خدم.الديمقراطيجيمسبوكانانجيمسللرئاسةواختير

مجلسفىعضواوكانوالأسطولالجيعقفىفريمونت

جبالفيمساحاعملوقد.المتحدةبالولاياتالشيوخ

جيع!فيالمساحةهيئةفيضابطاكانعندماكارولينا

الأمريكية.المتحدةالولايات

محمئهومستقلبشكلأجراهمهممسحأولكان

وخلال،أم842عامالروكيجبالفىريفرويندسلسلة

أصئالذيكارسونكيتالحدودرجلقابلالرحلةهذه

فريمونتوصفتقريرهوفي.الاستكشافيةلرحلتهدليلا

شوته.سببكانتالتيالروكيلجبالالاستكشافيةالرحلة

.أم798عامللملاحةوفتحسواننهرعلىالميساءأقيموقدالهندممبالمحيطعلىلأسترالياالرئيسيالميناءهىأمشرالياعربيفي!نريمانتل
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جزءافريمونتاكتشف

عامالأوريجونمنطقةمن

قلعةوزار،م3481

نهرإلىانتقلثمفانكوفر،

أوائلفينيفادافيكارسون

هناكومن.أم484عام

التيكاليفورنياإلىذهب

م!صعميكيةمقاطعةكانت

دريمونتتشارلزجوناكتشافوبعدآنئذ،

فيميسوريولايةصىأ!يسرمعانتإلىعادالغربيالجنوب

أولإصدارفيفريمونتشاركوقد،أم484عامأغسطس

الأمريكي.للغربعلميةخريطة

ام845عامتمتاكتيالثالثةالا!متكشافيةوالرحلة

(ام848)1846الم!صعمي!جةالحربمعنظصت

فىالم!صسي!صيةأصسلطاتاش!صكفريمونتأثاروقد،المتوقعة

ما846عامصيفولحلوأالبلاد.بتركفأمروهكاليفورنيا

ب!صاليفورنياساكرامنتوواديفيالناقميرالأمريكيينحفز

.الأعلامحملةثورةتنظيمعلى

الرليصرأخىأوقد،الخدمةمنفريمونتطردالجيشقرر

منحيشذاستقالفريمونتلكنالقرار،يولكجيمصر

لاحثا،م8481عامرابعةاستكشافيةبرحلةوقام،الجيش

عابرةحديدأسسكةصالحطريقعن،جدوىبدون

مجلسفيعضواوخدمكاليفورنيا،فيا!شقرثم،القارات

وحتىأم085عام!مبتمبرمنذألمتحدةابالولاياتالشيوخ

.أم851عاممارس

فيفش!!ام853عامخامسةامشكشافيةرحلةوفي

حديد.سكةطريقإيجاد

المرشحفريمونتأصبحأمء68عاميونيووفي

حديثا،تألسه!الذيالجمهوريللحزبالرئاسي

الديمقراطي،المرشئالرئاسييكونأنمنهوطلب

العبودية.يؤيدكانالحزبهذالأن،انسحبولكنه

التعبيرحريةالجمهوريالحزبشعاراتأحدوكان

حرية،الأرضحرية،الصحافةحرية،الرأيعن

قالالحملةوخلالالنمر.،فريمونت،الإنسان

!سيكونوالنصرفريمونتانتخابإن:الديمقراطيون

منالأمريكيةالجنوبيةالولاياتانفصالفيسببا

وقد.أهليةحربإلىيؤديأنالمحتملومنالاتحاد،

عامانتخاباتفيولاية11فيفريمونتتقدم

ا!فيبوكانانالديمقراطيمنافسهوتقدمأم856

.بالانتخاباتوفازولاية

-1861)الأمريكيةالأهليةالحربلدايةوفي

بقيادةفريمونتلنكولنأبراهامالرئيسكلفم(،8651

أصدرفريمونتولكنالاتحاد.لجيو!قالغربيالقسم

ميسوريفيالثائرينالعبيدأصحابام!كبأخذتصريحا

كماالجمهور.غضبالقرارهذاإثروفي،عبيدهممحررا

ذلكوبعدفرجينيا.غربيإلىنقلهالذيلن!صدغضب

حاكماأم883وحتىأم878عامصتأعترةاش!خدم

أ!ريزودا.محلئا

.أبراهام،لنكولن:أيضاالف!!

فيجوتنجبمقاطعةتقعصناعيةمدينةلمحريدلجيلج

علىتقع،نسمة06؟068سكانهاعددإفريقيا.جنوب

.جوهانسبيرججنوبكم06بعدعلى،أغالانهر

فيكبيرحضريمجفصناعىمنجزءفرينيجينج

الحديدلصناعةمجمعاحوتنجوتشكلإفريقيا.قارة

محطاتتأسستكما.أم119عامفيتأسصوالفويلاذ

الفولاذصناعاتوتمثل.أم1139عافىأع!درداتوأ!يد

الصناعاتالحجريالفحممنأح!رلاءاتوأجدوالثتميلة

لمجمع.ا!ىئيسيةاش

فيالمنطقةفىالحجريالفحمإمشوجورجاكتشف

شركةتكوينإلىالاكتشافهذافأدى،أم088عام

لصناعةالحرةوأورابخإفريقياجنوبشركةسميت

فرينيجينج.فيوالمعادنالحجريوالفحمالفولاذ

شركة.تعنىهولنديةكلمةوفرينيجيسج

.الفلوريالكربون:انظر.الفريون

-؟هـ،أ86-؟)إسحاقأبو،الفزاري

بنأسماح!بنالحارثلنمحمدبنإبراهيمم(.208

وجده.محدثعالم،الكوفيالفزاريحصنبنخارجة

حصن.بنعيينةأخو،صحابيحصنبنخارجة

بها.وحدثدمشقوقدم،الكوفةفيإسحاقأبوولد

وأبي،السائببنوعطاءعمير،بنعبدالملكعنروى

وطبقتهم.،السبيعيإسحاق

والثوري،الأوزاعيعنهحدث.الحديثأئمةمنكان

بنوعبدالله،المباركبنوعبدالله-شيوخهمنوهما-

وغيرهم.،عون

قال.وأجلهالرشيدفأكرمهبغدادإلىرحل

منها،مصنفاتله.الأئمةأحدمأمونثقة:النسائي

قال:الحميديقال:الخليليقال.محق!تالشر،كتا!

أبيكتابمثلالسيرفىأحديصنفكما:أحشافعىالي

.إسحاق

حصنبنعيينةانظر:.حصنبنعييئة،الفزاري

.الفزاري
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اهـ،08نحو-؟)إبراهيمبنمحمد،الفزاري

بنسمرةبنحبيببنإبراهيمبنمحمدم(.697-؟

)آلةأسطرلابا.الإسلامفيعملمنأول.الفزاريجندب

بالفلكعالماوكان،العراقفيعالق(.البوصلةتشبه

المقياس،الفلكيكتابأهمهاعديدةمؤلفاتله.والالات

العملكتاب،النجومعلمفيالقميدة،للزوال

المسطح.بالأسطرلاب

)الفلك(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

طبيبأم(.456-511)4أددرياس،!زاليوس

دراسةفيمهمةإسهاماتقدم،فلمنكيتشريحوعالم

الإنسانجسمبنيةعنكتابهويعد.الإنسانجسمتشريح

بصورزينهالذيأم(،5)43فابركاباسموالمعروف

علمفيأوروبافىالأولالمرجع،ومفصلةواضحة

التشرلعلمأبايعدفزاليوسفإنولذلك.التشريح

الحديث.

بلغوعندمابلجيكا.فىبروكسلفيفزاليوسولد

فيوالجراحةالتشريحلعلميأستاذاأصبح،والعشرينالثالثة

معلمافزاليوسكان.الإيطاليةبادوامدينةفىبادواجامعة

علىالدرسإلقائهأثناءالبشريةالجثثبتشريحيقوممجددا

فيالتدريسفيالمتبعةالتقليديةالطريقةكانتإذ،طلابه

معدنصمنالدرسيقرأأنالمدرسعلىتحتمالوقتذلك

روجكما.التشريحبعمليةمساعديهأحديقومفيماسلفا

محاضراتفهملتسهيلالرسماستعمالوحببفزاليوس

التشريح.علم

علمفيعاليةومهارةتدريبافزاليوسأكتمسب

كتاباتفيالمعمقةقراءتهخلالمنوذلك،التشريح

الوقت،ذلكفيالأطباءمنمقبولةكانتالتيجالينوس

الثانيالقرنفيالطببمهنةيشتغلجالينوسكانحيث

الأخطاءبعضفزاليوسكشف،حالأيةوعلى.الميلادي

منالكثيربتشريحقامأنبعدجالنيوس،نظرياتفي

هذهوضمن،النظرياتهذهبعضبتصحيحوقام،الجثث

هذهوشملتفابركا.كتابهفىالتصحيحات

كتابهاشتملالظهر.لعظامجالينوسوصفالتصحيحات

فيالصغيرةللعظامدقيقوصفعلى،مرةلأولكذلك

والهيكلللأعصابممتازةتوضيحيةوصوروالأذنينالرأس

الصورمنكثيربرسممهرةفنانونقام.العظمي

فىالدراسيةالكتبكلصممتفقد،ولذلك.التوضيحية

فيفزاليوسعملفابركا.غرارعلىالتشربالحديثعلم

خدمةفيثم،الخامستشارلزالرومانيالإمبراطورخدمة

أسبانيا.فيالثانيفيليب

علم.الأحياء،،الطبأيضا:ان!

هرتزد1،نيروماطورمبراإ.(م97-9)نيارفسبا

جديدةضرائبفرض.حكمهفترةأثناءاقتصادياروما

مواردتعزيزإلىأدىوهذاجبايتهاعلىبنفسهوأشرف

عامةساحةبنىالمفقود.الاستقرارإعادةوإلى،الدولة

عديدةومبانىالكولومميوم،،السلامومعبد،فورمتسمى

العلملتشجيعالجامعاتفيالأستاذيةدرجةأسم!.أخرى

والتعلم.

شمالتقع)مدينةرستمنبالقربفعسبازيانولد

فلافيسوستيطسالكاملالمممهكانروما(.شسرقى

لفتحالرومانيةالجيولققادأصئمحيناتورا،.فسبازيانوس

نيرونالإمبراطورأرسله.م44و43عاميخلالبريطانيا

وفاةوبعد.المقدسبيتاندلمييهوديتمردلإخماد

علىوفيتليوسأوثوغالبامنكلتعاقب،م68عامنيرون

روماأحتلتفسبازيانجيوشولكنالإمبراطور.منصب

عهدهفيالشيوخمجلسسن.م96عامإمبراطوراونصبته

أولهذهوكانتالإمبراطور،بهايتمتعالتيالصلاحيات

صلاحيات"علىفيهاوينص.البشريةعرفتهامكتوبةوثيقة

تيطس.،ابنهفسبازيانخلف.الرومانيالإمبراطور

ملاعأم(.251-1)454أميريغوفسبوتشى،

تخليداأمريكاقارةعلىاسمهأطلق.إيطالىومكتشف

بأراضيالانيعرفمااكتشفأنهادعى.لذكراه

العالمإلىوصلأنهواعتقد،أم794عامفيالأمريكتين

المنطقةهذهإلىأبحرقدكولمبوسكريستوفركانالجديد.

الجزربعضإلىوصلبأنهظنولكنهأم294عامفى

العالمإلىوصلبأنهيتيقنولماسيا،قارةقبالةالواقعة

عامفىالأمريكتينأراضيإلىبرحلتهقيامهبعدإلاالجديد

.ام894

يعتقد،ألمانيخرائطىوهوفالدسيموللر،مارتنكان

الجديدالعالمإلىوصلأوروبيأولهوفسبوتشىبأن

اسمالجديدالعالمعلىيطلقبأنأم705عامفيواقترح

أوروبا.أنحاءكلفيالاسماستخدمأنيلبثولمأمريكا.

الوقتفى-الدارسينمنالكثيرساور،حالكلعلى

اكتشاففىفسبوتشىأداهالذيالدورفيالشك-الراهن

أمريكا.

ودرسفلورنسافيفسبوتشيولد.ورحلاتهحياته

شركةخدمةفيالأولىأعوامهقضى.شبابهفيالملاحة

فيالمصرفيةميدتشىديفرانسيسكوبييرديلورنزو

التحقحيثأشبيلياإلىام411عامفيرحلثمفلورنسا،

الطويلة.للرحلاتالسفنتجهيزفيمتخصصةبشركة

العالمإلىرحلاتبأربعقامأنهفسبوتشيادعى

صرحالأولىرحلتهأنهاادعىالتيالرحلةوبعدالجديد.
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فسبوتشيشارك(.الجنوبية)أمريكاشاسعةقارةشاهدلأنه

الم!ضشفقادهاحملةفيأم05و.9941عاميفي

هذهخلال،فسبوتشيسفينةألحرتأوجيدا.ديالونسو

أ!لإلحارفسبوتشىعادفنزويلا.ساح!!امتدادعلىالرحلة

عاميفيأحرىومردأم،205و1015عاميفي

أسطولمعالمراتهذهكلفيوكان،أم405و3051

هاتاناكتشفتكولهو.جويكالوالبرتغاليالكابتن

الجنوبي.البرازللساحلالحملتان

كانخطابإلىكميرةلدرجةفسبوتشيشهرةترجع

عامفيميدتشيديفرانسس!ضبييرديلورتروإلىكتبه

هذافيلورتروفمسبوتشيأخبرأم305أو2051

صفارحطابهضمنو،جديدةلقارةكتشافهاعنالخطاب

صى!الحصاأنشروس!!انها.الجديدةللأرضبالحيويةمفعما

الجديد.العالمعنوانتحتأم405أو3051عام

طبعاتعدةفىنشرهوأعيدواسعةشهرةالخطاباكتمسب

فسبوتشيم!صانةالخطابرسخ.لغاتعدةإلىوترجم

مشهورا.مكتشفاباعتباره

عامفيالأسبانيةالحنعسيةعلىفسبوتشيحصل

أضجاريةابالروابطتعنيحكوميةبوكالةوالتحق،أم505

هذهفيالملاحينكبيرمنصبشغلالجديد.العالممع

وفاته.وحتىام805عاممنالوكالة

ماتإنماأمريكا.اكتشافدعوىمناقشة

صحةحوأ!أ!دارس!!اب!!الجدلاحتدمحتىفسبوتشي

الحججايقدأصمالأله:دا!كالجديد،للعالمباكتشافهادعائه

أنهفيهادعىالذيتقريرهالدأررامغةواالكافيةوالبراهين

قادأنهكذلكفسبوتشيادعى.أم794عامفيبرحلةقام

ملاح!عوىيكنلمالأمرحقيقةفيولكنه،الحملاتكل

كريستوفرأصبحالوقتمرورومع.السفنلإحدىقائدأو

الجديد.للعالمالأوروبيالمكتشفهوبأنهمعروفاكولمبوس

حيث.الرومانيةال!لعماطيرفيوالأسرةالمنزلربةفسدا

وكانت،القديمةرومافيالعائليةالحياةمركزالموقدكان

جمئالرومانيينكانالموقد.فيالنارمقامتقومفستا

ورلاتفستافيهتبجلمنازلهمفيمقدسبموضعيحتفظون

أطمنزل.الحارسةالآأ!ةالاسماالمعروفةالمنزلتدلير

وأولس،والزرعالخصوبةإلهابنةهىفستاأنزعموا

تصور.الأربابربجوبيتروأختوالحصاد،الخصوبةربة

فستاوتقابلعذراء،شعابةامرأةهيئةفيالأساطيرفيفستا

الإغريق.عندهستيا

لمدينةحاميةلأنهاجماهيريبدورتتمتعفستاكانت

ربماتعبدها.كانتالأسرجميعأنبجانبوذلكروما،

الملوككانعندماالمبكرةروماأيامخلالالدورهذانشأ

فىفستاكانتالأساطيرتقولوكما.المدينةيحكمون

وهذا،المالكةالأسرورفاهيةسعادةتحميأ!قتاذلك

المواطن!ت.جميعيياشيءأ!هبعأبا

الساحةفيمميزموقعفيفستاذكرىيحلدهي!صلأقي!ا

دائمةشعلةالهيكلهذافيتشتعلكانتروما.فيالعامة

مدينتهم.سرمديةفيروماأهلاعتقادإلىترمزومقدسة

عذارىباسميعرفن،قديساتستمنمكونفرية!حانو

وكانباستمرار.مضطرمةالشعلةإبقاءبمهمةيقمنفستا،

ضمنلتعملالنساءإحدىتختارأنشرفلايدانيهشرفا

سلطاتأصقديساتالهؤلاءكانإنهإذفستا،عذارىفريق

روما.فىالسياسيةالحياةفيملحوظونفوذواسعة

وهوالأخضر،اللوزالأحيانبعضفييدعى؟الفستق

الجزءفىتنموالتيأعستق،اأحشجرةأصغيرةارأجدوا

اسيا،غربيجنوبوفيالمتوسطالأبيضأجحرامناكشرقى

الأمريكية.المتحدةالولاياتمنأخربياالجنوبوفي

بندقةمنجراماتالكيلوملايينكاليفورنيامزارعووينتج

اثنينإلىالبندقةهذهطوليصلوقدسنويا.الفستق

للانفتاحتميلوناعمةخفيفةقاسيةقشرةولهاسمونصف

قبلالقشرةوتزالأصفر.أولاهتأحمرلونذاتبأطراف

لتستخدمطحنهاأوالبندقةأكلويمكن.البندقةمعالجة

ويمكن.رقيقتركيبلهاوالبذرة.للأطعمةملونةأومن!ة

فىبوضعهاالقشرةبداخلوهيأ!ستة!ابندقةتملير

البحرمنطقةوشرقآمسياغربحنو!فيو.أحمامحلوأ!

زيوتها.لاستخراجالبذرةتعصرالمتوسطالأبيضا

ونادراالجافةالمناطقفيجيداالفستة!شجرةوتنمو

فىتتوسعفروعهاولكنأمتار،تسعةإلىترتفعما

اليمين()إلىتؤكلوالتيالخضراءاسلمدرةعاقيد.لييسموالفستق

لديد.مداق
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الفستقوشجرةالشتاء.فترةفيتتساقطوأوراقهاانتشارها،

بندقاالفستقأنثىتنتجوحتى،أنثىأوذكراتكونأنإما

.باللقاحتمدهاذكرشجرةمنهابالقربتكونأنلابد

.الزواجبطلانانظر:.الزواج!سح

فتحهاأنيومالقديمةالمصريةالديارعاصمةالفسطاط

وتقع،الخطاببنعمرالخليفةعهدفيالعاصبنعمرو

مدينةأحياءإحدىاليوموهي،المقطموجبلالنيلبين

منصارالذيالعاصبنعمروجامعيقعوبها،القاهرة

مصر.جوامعأكبر

عربية،غيرالفسطاطكلمةأنالمؤرخينبعضيروي

حيثالعسكريةالمدينةومعناهااليونانيةإلىترجعوربما

مصر.فيالجديدةلمدينتهمالمسلمونالعرباقتبسها

نأبعدمصرفىللخلافةعاصمةالفسطاطظلت

بدلأهىاختارهاإنهقيلواختطها.العاصبنعمرواختارها

الذيعمرالمؤمنينأميرتوجيهاتعلىبناءالإسكندريةمن

فتحولماء،مصرفيالمسلمينوبينبينهيحولأنرفض

بجوارهودفنالشهيرمسجدهبهاوبنىالفسطاطإلىعمرو

أنظارومحطمزدهرةالفسطاطوظلت.الصحابةبعضمع

القاهرةوحلتالمماليكعهدفيتماماانهارتحتىالخلفاء

جديدا.وإداريااقتصاديامركزاباعتبارهامحلها

الفتوحالعا!،بنعمرو،تاريخمصر،أيضا:انظر

لإسلامية.ا

-508هـ،772-091)يوسفبوأ،لفسويا

الفارسي،جوانبنسفيانبنيعقوبيوسفأبوم(.198

أهلمن،فارسإقليممحدث،الرحالالحجةالحافظالإمام

طلبفىالأمصارإلىارتحلواممنوكانفسا.مدينة

النبيلعاصمأبيعنفروىالكبار،الشيونجولحق،الحديث

وغيرهم.دكينبنالفضلنعيموابيموسىابنوعبيدالله

خزيمةوابنخراشوابنوالنسائيالترمذيعنهروى

كانأنه،للوقتواستغلالهبالعلمشغفهشدةومن.وغيرهم

وكان،بلدهعنبعيدوهونفقتهفقلترحلاتهإحدىفي

العلم،منعندهممايستكثرأنيريدالشيوخلأحدملازما

النهار.فيالشيخعلىويقرأ،الليلفييكتبفكان

المعرفةوكتابمجلد،فيمشيخته:العلميةاثارهومن

مالبوع.وهو،والتاريخ

قطعفيهتنتظمحيثالفنأشكالمنشكلاووء

أخرىمادةأيأوالحجارةأوالملونالزجاجمنصغيرة

والقطع.الموزاييكأيضاعليهويطلق.بالملاطمعاملونة

تكونبحيثمعاتركبتسرا،تسمىوهى،الصغيرة

،السقوفتزيينفييستخدمالفسيفساءومعظم.صورة

يستخدمبعضهولكن،الداخليةوالجدران،والأرضيات

الخارجية.والجدرانالأرصفةمثلخارجيةلأسطح

صنعواقدالنهرينمابينبلادلممكانكانوربما

،حالأيةوعلىالميلاد.قبلسنةآلافثلاثةمنذالفسيفساء

قبلالرابعالقرنمنذبدأللفسيفساءالواسعالاستخدامفإن

نقلبعدوفيما.أليونانيونيحكمهاكانمناطقفيالميلاد

توصلواالذينالرومانيينإلىالفسيفساءتصميماليونانيون

الثانيالقرنينبينفيماالفنهذافيالخاصةطريقتهمإلى

فىالفسيفساءفنالروماننشروقد.الميلاديينوالثالث

الرومانية.اللإمبراطوريةأرجاء

فنالفسيفساءأصبحالميلاديالسادسالقرنوفى

تضمكانتالتىالبيزنطيةللإمبراطوريةالأساسيالتزيين

وكان.المتوسطالأبيضالبحرمنطقةشرقمنأجزاء

جدرانيزيندينيةمناظريصورالذيالفسيفساء

وأجمل.البيزنطيةالكنائسمنالكثيروسقوف

خلالصنعالذيوهو،البيزنطيالنمطالفسيفساء

عشرالرابعالقرنإلىالعاشرالقرنأولمنالفترة

القرنفىالبيزنطةالإمبرأطوريةومإندثار.الميلادين

جديرةالأديانكلأنالفناناعتقادصليعبرفينيقيينفلاسفةكتاباتمننصوصايستخدمشانبنتصميممنحديثأمريكيفسيفساء

.بالاحترام
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الحامعةلم!ضبةالعمتمرةأ!واءتايعطيحديثمكسيكيفسيفساء

خ!!المسيمساءهدا:يتتحع.سيتىم!صسي!صقربالمستقلةالقومية

الآد.احتىالتاريجعشلمامدالم!حسيكىالتاريح

ولمالفسيفساء.فنا!عتخدامأيضااندثرعشر،الخامس

الحقبةخلالأحرزهاالتيمكانتهالفنهذايستعد

البيزنطية.

فيأخرىثقافاتمنشعوبأبدعتالقرونوعبر

فيالمسلمونصنعهماذأ!كمثالالفسيفساء.فنمجال

الأزتكصنعهوماالفسيفساء،فنفيوغيرهاوفارسالهند

فيألمعماريوناامشخدموقد.اللاتينيةأمريكاهنودمنوالمايا

الحديثة.المبانىلتزيينالفسيفساءالمكسيك

المكسيك.بمالفن،البيزنطى:أيضاالظر

خفيفةشعبيةوجبةيشكلالشاميةالذرةمننوعالفشار

منوأقسىأصغرحبوللفشار.المتحدةالولاياتفي

درجةإلىتسخينهيتموعندما.الأخرىالذرةأنواعحبوب

فرقعةصوتمطلقاالفشارحبينفجرم0052حرارة

للأليافجيدمصدروالفشاربيضاء.زغبيةرقائقمشكلا

سعراتهفإنإضافاتبدونتناولهيتموعندما،الغذائية

منخفضة.تكونالحرارية

منبكتلةتحيطقاسيةخارجيةقشرةالفشارولحب

إلىالرطوبةتتحولالحبتسخينولدى.الرطبالنشا

النهايةفييؤديالقشرةداخلضغطاالبخارويكونبخار.

إلىمنهالداخليالجزءاندفاعوإلىالحبانفجارإلى

بنسج!ةرطوبةعلىأغشاراأنواعأفضلويحتوي.الخارج

ضعف4و.03بينيتراوحماإلىويتمدد%أ.53

يشوى.عندماالأصليحجمه

أقدموهو.والجنوبيةأ!يةالشماأمريكامنأصلهوالفشار

منذالفشارالأمريكيوناالهنودوزرع.الشاميةالذرةأش!!ال

القرنينفيالأوروبيينالم!ضشفينوصولقب!!أسسن!!اآلا!

الهنودواستخدم.الميلاديينعشروالسادسعشرالخامس

الاحتفالاتوفيالمأكولاتوتزل!تأمخذاءافيالفشار

العالميالإنتاجبزرأعةحالياالمتحدةالولاياتوتقوم.الدينية

الشامية.الذرةانظر:الفشار.منتقريباكله

العشبيةأوالخشبيةالمتسلقةالنباتاتمنمجموعةا!اع

درنيةصلبةجذورذات

دائحةمعرقةوأوراق

ساقهاوتنت!.الخضرة

يتمكنأ!أجيةأبتبمحا

أضسلة!امنأضباتا

هذه:تنموبوساطتها.

المناخفيالمعترشةالنباتات

وتحملوالمداري،المعتدل

التوتمنصغيرةعناقيد

الخضرةدائمالشائعالفشاغأواللأزرقأوال!حمر

.لأسودا

مقوشرابمنهايستخرججذوراالأنواعوتنئبعض

منهاتصنعسيقاناالاخرلبعضهاأنحينفي،ومطب

اسملال.

ام(.739)الكيياءجوائز،نوبلانظر:.إيرسمت!شر،

الشيزوفرينيا،،الدماغ؟العقليةالأمراضانظر:.الفصام

بالصدمة.العلاج

يبدأوحاد،نادرالنمو،فىاضطرابالأطمالصمام

شكلفىالحالةوتظهرالعمر.منالرابعةالسنةقبل

إقامةعلىالقدرةعدمبروزأأشدها،الأعراضمنمجموعة

الفمامويحدث.الاخرينم!الاجتماعيةالصلات

كلبينمنواحدطفللدىالمبكرالطفوليالأساسى

ولا.البناتمنبهتأثراأكثرعموماوالأولاد.طفل007

مصطلحويستخدم.الحالةلهذهمعروفعلاجيوجد

مشكلاتيعانونالذينالكبارحاللوصفأحياناالفصام

.الفصامتشبهحادةعاطفية

وعلى.فقطبالأطفالالفصامأضاسامنكثيرويربط

والعاطفيالاجتماعيالنمويعودتىالاضطرابفإنحالأية

.الحياةطوالللفرد
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بالفصامالمصابينالأفرادمعظملدىتظهر.الأعراض

التالية:الأعراض

الأطفالمنكثير.الاستجابةوانعدامالاجتماعيةالعزلة

أيديهميمدونولالوالديهملايبتسمونبالفصامالمصابين

الأطفالمعيلعبونولايحملوا،أويحتضنوالكي

عالمهمفىيعيشونأنهمعليهميبدوماوغالبا.الاخرين

ويبدو.بهمالمحيطةوالأحداثالناسعنغافلين،الخاص

أبدايظهرونلابالفصامالمصابينالأفرادمنالكثيرأن

الاخرين.بمشاعرالعاديالاهتمام

كبيرةمشكلاتالفصاميونالأطفالئعاني.الشاذةاللغة

المصابينالأطفالمنفكثيرفهمها.وفىباللغةالتحدثفي

بكلماتيتحدثونوآخرونأبدا.لايتكلمونبالفصام

شيئايرددوأأنويمكن.النقاشفيمكانلهاليمي!وعبارات

آليةأصواتهمتبدووقد.المحادثاتفيأوالتلفازفيسمعوهمما

المصابينالأطفالولدى.الالىالإنسانبصوتشبيهةأو

أحيانايعبرونوقدالكلماتبعضتعلمفىمشكلةبالفصام

إليهم.وجهالذيالسؤالبتكرارالفكرةعن

بالفصامالمصابونشحمللا.الرتابةعلىالإصرار

فقد.اليوميحياتهمنمطأوالماديةبيئتهمفىالتغيرات

قكنلمإذاغضببنوبةبالفصامالمريضالطفليصاب

سناأكبرطفليمارسأنويمكن.المعتادةأماكنهافىاللعب

للحديثمحددموضوعلديهيكونوقدنفسها.الهواية

.الطرقخرائطأوالطائراتمواعيدمثل

المصابينالأطفالمنكثيريكرر.العاديةغيرالحركات

سبيلعلي-فهم.ومراتمراتنفسهاالحركاتبالفصام

،والامامالخلفإلىويهتزوايدورواأنيمكن-المثال

الشبابيكونوقد.بأصابعهبموينقروابأذرعهمويلوحوا

!صصنقدأنهمايالنشاطشديديبالفصامالمصابون

ظاهر.هدفدوناخرإلىمكانمندائمةبصورة

أحيانابالفصامالمصابونالأطفاليوصف.السلبية

لطلباتعمدالايستجيبونأنهمبمعنى،سلبيونبأنهم

سلبيين.ليسواالحقيقةفيأنهمغير.معلميهمأووالديهم

عنهاقحبيرجرىأوجدا.معقداالطلبيكونماوغالبا

فهمها.يستطجعونلاعاليةبلغة

المصابونالأطفاليظهرأنيمكن.بالآلةالافتتان

.بالناساهتمامهممنأكثرالماديةبالأشياءاهتمامابالفصام

فيمعهيحملهمعينبشيءمتعلقابعضهميصبحوقد

بالفصامالمصابوناليافعونيفتتنوقد.الاوقاتجميع

بالماءالمرحاضتنظيفمثلالنشاطضروبمنبضرب

والإطفاء.للإضاءةالك!بائىالمفتاحإدارةأوالمتدفق

الأطفالمجملمن8%0نحو.العقليالتخلف

لافهمعقليا.متخلفونبالفصامالمصابينوالبالغين

الأفرادمعستوىفيالتيالمشكلاتحلأوفهميستطجعون

الأطفالمراقبةتتموعندما.السنفىلهمالمماثلينالعاديين

أكثريبدونقدفإنهم،مألوفوضعفيبالفصامالمصابين

ذكائهم.امتحاندرجاتإليهتشيرمماذكاء

المصابينالأطفالمنقلةلدىتظوالخاصةالمهارات

طويلةقوائمقلبظهرعنبعضهميحفظفقد؟بالفصام

الذيالأسبوعيوميحددأو،والأرقامالأسماءمن

ويستطئيافعون.مقبلةسنةأيةفيماتاريخأسيصادف

وأخرائطأوصورايرسمواأنبالفصاممصابونآخرون

نموهممشكلاتولكن،مدهشةدرجةإلىدقيقةشوارع

الخاصة.مهاراتهممنالكاملةالاستفادةمنعادةتمنعهم

ماالدقةوجهعلىيعرفأحدلا.الفصامأسباب

الأمراضطبيبليوكانير،وكان.الفصاميسببالذي

عامفيالفصاماكتشفمنوأول،الأمريكيالعقلية

وترجح.فطريبيولوجىاضطرابأنهيظن،أم439

عنينجمأنيمكنالفصامأناليومالطيةالمراجع

فيتتحكمالدماغفىمناطقعلىتؤثرمعينةأضطرابات

الذينالباحثونويأمل.واللغويوالاجتماعىالعاطفيالنمو

يكتشفواأنالكيميائيةووظيفتهالدماغتطوريدرسون

.الاضطراباتهذهأسباب

غالبا،بالفصامالمصابونالأطفاليعالج.الفصامعلاج

هذهأحدويستخدم.خاصةتعليمأساليبباتباع

لمهاعدةالحواصنظام،السلوكتعديلالمسمى،الأساليب

.مفيدةمهاراتتعلمعلىبالفصامالمصابينالأطفال

إلىللذهاببالفصامالمصابينالأطفالأكثرويحتاج

ضياعليتجنبواالسنةطوالأسبوعيا،أيامستةالمدرسة

أشمهرا.تعلمهااستغرقربمامهارات

الأفرادفبعض.للفصاممحددةطبيةمعالجةولاتوجد

فىللتحكممعالجةإلىيحتاجونبالفصامالمصابين

لمشكلاتهممعالجةإلىيحتاجونواخرون،المفرطنشاطهم

عن،بالفصامالمصابينالأطفالبعضويستطيع.السلوكية

فاعلية.أكثربصورةالمدرلمحةفىيشاركواأن،المعالجةطريق

مدىفيكبيراتفاوتاالفصاممرضىويتفاوت

يتعلمانالنهايةفىبعضهميستطعإذ،للعلاجاستجابتهم

كالراشمدين،الوظائفيتقلدوأن،العاديةالمدرسيةالمواد

منالكثيرينولكن.المعاقينورشفيآخرونويشارك

فىيبقواأنويجب،قليلةمهاراتيظهرونالفصاممرضى

.الحياةطوالخاصةمعاهدأومدارس

وتسمى،المرضدعلاجالجسممنالدمسحبطريقةالفصد

تعالجالتي،القليلةالأمراضمنالدمواحمرار.الحجامةأيضا

المرضهذافي،الدمخلاياوتنمو.الحديثالعصرفىبالفصد
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ويزيلوراكدا(.)ثخينامتخثراالدمويصيرشديدةبسرعة

الوريد،منأسدمابسحبعادةوتتم.الزائدةالدمالفصدكمية

أيضا-حلاقينشالواالذين-الجراحونكانالماضىوفي

أطما.ويسحبعادةالمريضالفصد.ويضعفبعمليةيقومون

.نادرةحالاتفيالحديثالعصرفي

العلقة.:أيضاانظر

علفاأساسايزرخالقيمةعاشمحصولالفصفصلأ

وتحسيننموهامعدلمريزيدإذالأبقار،وخاصةللحيوان

كبيرةكمياتعلىالنباتهذاويحتوي.الصحيةحالتها

ويستخدمه.أغيتاميناتواوالبروتيناتالمعدنيةالأملاحمن

كلأيزرعونهكما،المحرنوالعلفال!تإنتاجفىالمزارعون

ويزرعه.التعريةمنوحمايتهاالتربةولتخصيب،للمراعي

المتبرعمة!بذورهويتغذزن،منازلهمداخلالناسبعض

باسمأيفئاالنباتهذاويحرف.الفصفصةببراعمالمعروفة

الرطبة.

23نحوتبلغمساحةعلىالفصفصةنباتيزرع

الرئيسيةزراعتهومناطقالعال!ا.مستوىعلىهكتارمليون

وجنوبيوأمشرالياالشماليةوأمريكاالجنوبيةأمري!صاهى

المتحدةالولاياتوتنتج)سابقا(.السوفييتيوالاتحادأوروبا

منكلوتأتىسنويا،متريطنمليون77نحوالأمريكية

وفى.الثانيةالمرتبةفى)سابقا(السوفييتىوالاتحادالأرجنتين

طليعةفىوكاليفورنياوس!ضسنتأتيالمتحدةالولايات

فىفينتجكندافىأما.لهإنتاجاأعلىهيالتىالولايات

ومانيتوبا.ألبرتامقاطعات

الفصفصةنبات

إلىعاممنتنبتأي،المعمرةالنباتاتمنالفصفصة

فيالنباتويعيشزراعتها.إعادةأإالحاجةددرآخر

أما،سنواتوسبعخمسبينتتراوحمدةاشطبةآالأقاا

واثنتيثمانيبينتتراوحمدةفيعيشالجافةالأقاكيماافى

سنة.عشرة

البازلاء.فصيلةومن،البقولياتمنوالفصفصة

وستأرلغبينمامنهاكلفىتنموقروناالنباتويحمل

طوليبلغالتيأضحيلةأالسيقانمنالعديدوأطنباتبذور.

المساقوتحملواحد،مترنحونموهاعندمنهاالواحدة

متخشبةقاعدةأيضا،وللنبات.وريقاتثلاثمنأوراقا

نحوفيالجديدةالساتوتنضجوالجذر.أصساقابينتقع

الفصفصة،أنواعبعضفىعموديةإمازتنموأسال!ستة

والساقألاوراقمنويستفادالآخر.أبعضافىأفقيةأ:

.أطحيواناتعلفافقصأ

ويحويبالعنقود.وتعرفالساقعلىالأزهاراتنمو

نأويلاحظ.زهرة5و.زهراتخمس!نعنقود،كل

الاخربعضهاولكن،اللونأرجوانيةالفصفصةأزهارمعظهم

.الألوانمتعددأوأصفرأوأبيضأوأخضر

التربةسطحعلىالنباتهذاجذورمعظماتنمو

إلىالجذوربعضتمتد،الخصبةالتربةفىلكن،العلوي

الأملاحم!كحيرةحصمياتعلىاليسار(ا)إالساتوسيقانأوراقتحتوي(.اليمين)إلىالإزهار!ىالناتليدأأن!دخصدالفصفصةحقول

للماشية.علفاعامبوحهالفصفصةالملاحولىيررع.والميتاميناتوالروتيماتالمعدية
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علىالحصولالعميقةالجذورهذهوتستطجع.م.54عمق

الجذورهذهوبسبب.السط!حتحتبعيدةأعماقمنالماء

منبالعديدمقارنةللجفافكبيرةبمقاومةالنباتيتميز

.الأخرىالمحاصيل

الفصفصةاستخدامات

الفصفصة،أنواعبعضالأبقارترعى.الماشيةتغذية

التبن،صورةفيالمحصولدأغلبيحتفظونالمزارعينلكن

ويمكن،المجروشأوالمكورأوالمطمورالخزنالعلفأو

يقومالأوقاتأغلبوفى.الأنواعهذهكلتخزين

حالةفيمعينةأعشابمعالفصفصةبزراعةالفلاحون

لمدةترعىماشيتهملمجركونثم،للرعيعلفااستخدامه

جديد.منالفصفصةتنموحتىأكثر،أوأسابيعأربعة

ا!لتعاقب.بالرعيالماشيةلعلفالطريقةهذهوتعرف

ولصناعةتبنا.ليستخدمويجففالنباتمعظميقطع

فيالشمسلتجففهويتركونهالنباتالفلاحونيقطعالتبن

من8%و.7%.بينماالنباتيحويقطعهوعند.الحقل

النباتيحويأنيجبتبن،شعكلفيتخزينهوقبلالماء.

نسبةفيهتقلالذيالعلفأماالماء.من03%إلى%أ5من

صورةفيجمعهويصعبجدأ،جافافيكون%ا5عنالماء

متنوعة،غذائيةموادعلىالمحتويةأوراقهتسقطحيثتبن

فيهالماءنسبةكانتإنأما.الغذائيةقيمتهمنالكثيرويفقد

للماشية.تقديمهيمكنولايتلففإنه03%تفوق

للدواجنوا!ئكللفانطاقعلىالتبنحزموتستخدم

علفاالتبنبتحضيرالفلاحونويقوم.والأغناموالأبقار

يباعتجاريامحصولأباعتبارهبإنتاجهيقومونأولحيواناتهم

التبن.انظر:.ال!خرينالماشيةلمري

م!صعباتشكلفيالفصفصةتبنأنواعبعضتخزن

لكن.كبيرةآلاتبإنتاجهاتقوم،سم5.2سمكهايبلغ

المجففالمكعباتتبنفإنومدلك.مكلفةالعمليةهذه

أضبنبامقارنةأقلوبتكاليفبعيدةلمسافاتنقلهيمكن

.المحزم

فيتخزن3ومن،الفصفصةنباتاتبعضوتقطع

محكمةأسمنتيةأوخشبيةأسطوانية)مبانيسلوأت

عنتتميزجيدةنوعيةذاالعلفهذاويعتبر(.الإغلاق

سواءبالتبنمقارنةالاليةالتغذيةفيعمليأنهكما،التبن

سائبا.أوهحزماكان

مدةالحقلفييبقىأنيجبالجافالعلفأنوبما

فإنه،يجفحتىالسلواتفيالخزنأحلفامنأطول

تلكخلالالرطبالطقستاثيرأوللندىعرضةيصبح

المقطوعةللفصفصة،الطقسهذامثلويسبب.الفترة

ونتيجة.الغذائيةقيمتهامعظموفقدانالعفونةحديثا،

التىالغذائيةالموادمنبالعديدالخزنالعلفيحتفظلذلك

التبن.يفقدهاقد

تجفيفطريقعنالمجروشةالفصفصةمعظمتصنع

ثمومن،مجففداخلعاليةحرارةدرجةتحتالنبات

ويقدم.تباعأوتخزنقدكرياتشكلفيوتضغطتطحن

لماشيتهم،مبالثمرةالمجروشةالفصفصةالفلاحون

مربوويضيف.الخلوطةالأعلافتحضيرفىأويستخدمونها

لعلفالفصفصةوجبةالأحيانمعظمفيالدواجن

منالجودةعاليةنوعيةإنتاجفيتساعدلانها،الدواجن

والدجا!.البيض

الفصفصةنباتالمزارعينبعضيستخدم.نباتيغطاء

منوحمايتهاالتربةلتسميدواقيامحصولاأونباتياغطاء

كميةيضيفلأنهالتربةخصوبةالنباتهذاويزيد.التآكل

انو:.نموهفييستخدمهاالتيمنأكبرالنيتروجينمن

الصغيرةالعقدداخلتعيشالتيفالبكتيريا.النيتروجين

هذامنجزءأتأخذالفصفصةجذورعلىالموجودة

عندالتربةمكوناتمنمنهالمتبقيويصبح،النيتروجين

الفلاحونيزرعالأحيانمعظموفي.النباتتحللأوموت

أخرىمحاصيلمعزراعيةدورةفىالفصفصةمحصول

التربة.فيالمتبقىالنيتروجينمنتستفيدالتيالحبوبمن

التربةحفظالأعماقفيالمتفرعةالنباتجذوروتستطع

التعرية.منالتربةحمايةفيتساعدوبذا،متماس!!

تاخعلىالموجودةالبراعممنتتفرعحيلةمميقانلهالفصفمةنبات

فيالموجودةالبكتيرياوتأخدالحذور.علىالصسيرةالعقدتممو.البات

.ونموهالنباتلصحةكبرىأهميةولل!يتروجينالهواء.مناليهروحينالعقد
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ا!ن(.)علىلالآلاتالتبنيصعط.الحقلشأحتممساتحتش!ميمهالقطعهااعلاحولىايقومتساأص!صدالفصفصهلتحفيف.الفصفصةتجفيف

.صغيرةكرياتشكلليتضعطتماليسار()علىمجمروداحلاجةعاحرارةدرحةتحتأطقطوعاأساتالتجفيوالفصفصةوحبات!عظمتحضر

عامبوجهالفلاحينبعضيزرعهالبذور.إنتاج

إلىيبيعونهاالتيالبذورمنكمياتعلىللحصول

للماشية.علفايزرعونهاآخرينمزارعين

إلىالبذورللإنتاغيزرعالذيالفصفصةنباتويحتاج

حصادهاما.بنجاحينموحتىباردوليلمشمعرنهار

علىيجصذأسكإلىوإضافة.جافطقسإلىفيحتاج

أجذوراالأن،النباتأزهارلتلقيحالنحلتربيةالبذورمنتجي

الأزهار.تلقيححالةفيإلالاتنمو

الفصفصةزراعة

الفصفصةنباتيزدهروالحصاد.والزراعةالإنبات

وأمتعادلةتكونالتىأي،الصرفالجيدةالخصبةالتربةفي

فيالنباتهذاويحتاج.لتربةاانظر:.ضعيفةقلويةذات

زراعتهوقبل.النباتنمولضمانالريإلىالقاحلةالأقاليم

وإضافةبالأسمدةالتربةبتسميدالمزارعينمنكثيريقوم

بذورزراعةثمومن،التربةحراثةثمالحشائشمبيدات

أغلبويزرع.السطحمنسم.،هعمقتحتالفصفصة

الصيف،اواخرفىأوالربيعبدايةفىالفصفصةالفلاح!ت

أسابيع.ستةأوأربعةكلالجديدالمحصولويحصدون

النباتيقطعحتىمحددا،الحصادموعدي!صنأنويجب

للنباتالغذائيةالقيمةلأنذلكالبذور،قرونتكونقبل

تفئالأزهار.عقبالانخفاضفيتبدأ

الأمراضمنالعديدهنالك.والآفاتالامراض

أمراضمنها،المحصولتلفإلىتؤديالتىوالآفات

وتعفن،القاعدة،وتعفنالبكتيريوالذبولالتفحم

وتسببالربيعى.الساقواسوداد،الورقوتبقعالجذور،

مرضويؤدي.الفطرياتأوالبكتيرياالأمراضهذهكل

يبطئبينما،الفصفصةساققاعدةتحطيمإلىالنباتتفحم

موتإلىالمرضينكلاويؤدي.النباتنموالب!ضيريالذبول

تعرضإذاالنباتفيؤذيانوالجذورأغاعدةاعفنأما.أسنباتا

الخاطئة.الحصادلأساليبأوأصلحشراتأأجاردأأططقس

إلىالربيعىالساقواسودادتبمإلورقمرضويؤدي

فيذلكيتسببحيث،المحصولوكميةجودةانخفاض

.النباتأوراقسقوط

مرضتقاومالفصفصةنباتمنأنواعاالعلماءاستنبط

الأمراضلكن.الورقوتبقعالبكتيريوالذبولالتفحم

ويطق.السيطرةخارجظلتالنباتتهاجمالتيالأخرى

للمحصولزراعيةدورةالأوقاتمعظمفىالفلاحون

.الأمراضبسببالنباتفيتحدثالتيالخسارةلتقليل

خلافآخرمحصوليزرعالطريقةهدهوبموجب

قبلأعواموثلاثةعامبينتترأوحلمدةالحقلفىاصفصفصةا

اقيالافاتتحرمالفترةهذهوخلال.الفصفصةزراعة

ينخفضولذلكغذائها،مصدرمنالنباتعلىتعي!

الحقل.فيبأمانالفصفصةزراعةويمكن.عددها

وسوس،الجندبالنباتتهاجمالتيالآفاتومن

النباتوقملةالنطاطة،البطاطسوحشرة،الفصفصة

.الضارةوالأعشابالخيطيةالديدانبعضوكذلك
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فىخاصةبالفصفصة،كبيراضرراالجندبيلحق

يأكللكنه،الأوراقأساساالجندبويقتات.الجافةالمناطق

الفصفصةيصيبالذيالسوسويأكل.العصاريةالسيقان

يؤديالذيالأمر،النباتأوراقألفا(الألفا)سوسالغضة

النطاطةالبطاطحي!حشرةأما.التبننوعيةانخفاضإلى

العصاراتتمتصلأنها،النباتنمومنفتحدالنباتوقملة

وديدانالخيطيةالساقديدأنوتعيع!.النباتسيقانمن

وتؤدي،الفصفصةوجذورسيقانفيطفلياتالجذرعقد

إنتاجيته.انخفاضإلىيؤديمماالنباتنموبطءإلى

علىللسيوةالحشريةالمبيداتالفلاحونويستخدم

الباحثونقاموقد.النطاطةالبطاطسوحشراتالجنادب

النباتلقملةمقاومةالفصفصةمنأنواعباستنباط

أما.للساقالخيطةوالديدانالجذورلعقدالخيطجةوالديدان

الأعشابعلىللسيطرةفتستخدمالأعشابمبيدات

.الضارة

تاريخيةنبذة

الذيالوحيدالزراممطالمحصولالفصفصةتعتبر

قبلماعهودمنذزراعتهجرتوقد.للماشيةعلفايستخدم

الأولمسط.الشرقمنطقةأصلهيكونأنويحتمل.التاريخ

نأتركيافىوجدتالتىالاجرلوحاتعلىالرسوموتشير

المنطقة،فيالأبقارلتغذيةمهمامحصولأكانتالفصفصة

وانتقلتالميلاد.قبلعشرالخامسالقرنحوالىفيوذلك

ولاحقاالميلاد،قبل094عامبحلولاليونانإلىزراعته

الانيعرفماتشملالتيالأقاليموإلىإفريقياشمالإلى

منأجزاءفيبرياالانالفصفصةوتنمووأسبانيا.بإيطماليا

وأوروبا.واسياإفريقيا

نقلالميلاديعشرالسادسالقرنخلالوفي

الوسطىأمريكاإلىالفصفصةنباتوالأممبانالبريطانيون

غربيبجنوبالآنيعرفماوإلى،الجنوبيةوأمريكا

النباتبنقلالمستوطنينمنالعديدوقام.المتحدةالولايات

لمذلكومع.الأمريكيةالمستعمراتإلىأوروبامن

ووجودالتربةفقربسببالجديدالعالمفيزراعتهيستطعيوا

مناطقفىيزرعلملذلكونتيجة،والحشراتالأمراض

التاسعالقرنمنتصفبعدإلاالمتحدةالولاياتمنواسعة

يعرفماتشيليمننقلالعامذلكوفي.الميلاديعشر

وبدأ،بنجاحفيهاوزرعكاليفورنياإلىالتشيليبالبرسيم

نقلتوقد.زراعتهفيالأخرىالولاياتفيالفلاحون

أوروبافىالباردةالمناطقمنالفصف!مةمنأخرىأفواع

.المتحدةالولاياتإلىواسيا

باستنباط،مستمرةبصورة،النباتتربيةعلماءيقوم

فيالفصفصةنباتويصنف.الفصفصةمنجديدةأنواع

لفصلتحملهدرجةحسبعلىرئيسيةمجموعاتثلاث

المقاومة.متوسط2-.المقاومةقوي-االشتاء

البردتحمليمكنهالمقاومةفمالقوي.المقاومةضعيف3-

هذامثلفيهايسودالتىالمناطقفيأسالحماويزرع،القارس

فيرئيسيةبصورةفيزرعا!لقاومةمتوسطأما.الطقس

فىالمقاومةفمعيفيزرعبينما،شدةأقلبرودتهاأماكن

دافىء.بشتاءتتمتعأقاليم

البلادفيالبريالنباتانظر:البحر.قلددفصدصة

البحر(.قنفد)فصفصةالعربية

البلادفيالبريالنباتانظر:.المشرحةالفصفصة

(.المشرحة)الفصفصةالعربية

البلادفيالبريالنباتانظر:.الوبريةالفصفصة

الولرية(.)الفصفصةالعربية

(.والوصل)المصلعلم،المعانيانظر:.اض

والصيفالربيع:وهيالأربعةالعامفتراتأحدالفصل

أشهر،ثلاثةحواليفصلكلويستمروالشتاءوالخريف

وطولوالطقسالحرارةدرجاتفيتغيراتمعهويجلب

النهار.فترة

الوسطىالأجزاءفيدافئاالنهاريكونالربيعوخلال

.للأرضالشمالطالنصفأي،الشماليالكرةنصفمن

وفيدافئا.والليلحاراالنهاريكونحيثالصيفويعقبه

إلىمؤديا،البرودةإليميلاأكثرالنهاريصبح،الخريف

الفصولمسمىالأربعةالفصولعلىويطلق.الباردالشتاء

والطقس.الحرارةدرجةفيالتغيراتهذهإلىقياسئاالمايخة

فيالمناخيةالفصولتختلفالجنوبيالكرةنصفوفي

صيفاهناكالفصلفيكونشهور،ستةبحواليالتوقيت

الشمالي.الكرةنصففيشتاءيكونعندما

الأربعة.المناخيةالفصولبكلالمناطقبعضتتمتعولا

قليلأ،الحرارةدرجاتتتغيرمثلا،المداريةالمناطقبعضففي

وبالتالي،كبيرةبصمورةتختلفالأمطاركمياتلكن

فإنالمقابلوفي.جافواخررطبفصلالمناطقفلهذه

هذهوفىمظلما.وآخرمضيئافصلاالقطبيةللمناطق

تقريباالوقتطوالالشمص!تشرق،العالممنالأجزاء

الشتاء.خلالأبداتشرقتكادلابينما،الصيفخلال

الأرضوضعتغيربسببالختلفةالفصولوتنشأ

الشمسحولالأرضحركةومن.للشمسبالنسبة

مافصلنهايةموعدبدقةيحددواأنالفلكيونيستطجع

الاوللليومالمستخدمةالتواريخوتحددآخر.فصملوبداية
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.الأرضمحورميلاناحتلا!سمببالعامحلاأ!احتسمساأشعةمنمحتلفةكمياتتتلقىالأرصامناطقلأدالفصولتتعيرالفمولتجر

علىأشعتهاالشمستسلطحيت،احتحماشاال!صةنصصلىصيفااغصلاي!ضلىالمتممس،لحوالشمالىالقطبيميلفعمدما

الشمصعنلعيداالتهمماليالقص!أبميلوعدما.الشمسأشعةسقدرالأكرلقعةحص!!تتعرصثم:صس،مرتمعةراقيةمرالأرص

تتعرضثمومنانخماضا،أقا!راويةسالأرضراعلىأشعحهاا!سمساتسلصأحيث،احتممالىااحرةانصمىفيلتشاءاغصلاي!صلى

واشبيع.الخريرويحدتقع!صا!رهد+س!!احتممحماالتقالشعد.أخسممصاأشعةمرالأدنىااطحدبقعةك!

وتختلف.الفلكيةالفصولبدءموعدفصلكلمن

منتمأضواراهذهعنالمناخيةالفصولونهاياتبدايات

الحرارةدرجةتتغيرولالآخر.عامومنلاخرمكان

وعادة.للشمسأضسبةباالأرضموقعتغيربمجردوالطقس

أسسابيععدةمروربعدإلاارتفاعهأقصىالبردأوالحريبلغلا

الفلكيين.والشتاءالصيففصلىمنك!طابتداءعلى

هذاحدوثفيدورالبحاربهاتحتفظالتىوللحرارة

التأخير.

الأرضمحورميللأننظراالتغيرفيالفصولوتستمر

العمليةهذهولفهماالشص!.حولدورانهاعندأبدايتغيرلا

القطبميلفىالمحورميليتسبباتحاهأيإلىنتخيل

القطبيميلفعندما.العاممنمختلفةأوقاتفىالشمالى

أكبرأصثممالياأعرةانصفيتلقى،الشمسنحوالشمالى

يميلوعندماصيفا.أغصلأوي!ضنالشص!،أشعةصتقدر

أقلالشمالىالكرةنصفيتلقى،الشمسعنبعيداالقطب

الربيعويبدأشتاء.الفصلويكون،الشمسأشعةمنقدر

يبدأبينما،الشمسنحوالميلانفيأغطبايبدأعندما

عنبعيداأخرىمرةالميلانفىالقطبيبدأعندماالخريف

الشمس.

يحدثعندماالشمالىالكرةنصففىالصيفويبدأ

حيثيونيو،21أو01فىالصيفيالشص!انقلاب

أطولاليومذلكويكونالسماء،فيعاليةأسشم!ص!ات!صن

ريختوا

السنة

م8791

م8891

م!891

أم091

أم191

أم291

أم3!9

م4991

أم599

أم699

أم79!

أم899

أم!!9

م0002

فيالفلكيةالفصولبدايات

الصيفلربيعا

يونيو12مارس02

يولمجر02مارس02

يولمجر12مارس02

يولمجر12مارس2"

يويكو12مارس!02

يوليو02مارس02

يوليو12مارس!02

يويكو12مارس02

حونيو12مارس02

يوليو2"مارصر02

يوليو12!ارس02

يوليو12مارس02

يوليو12مارلر02

يونيو2"مارس02

االكرةنصف

الخريف

سبتمبر22

سبتمبر23

سبتمبر23

سمتمبر23

ستصر22

ستصر22

ممبتمبر22

ل!ثمالي

الشتاء

يسصر

يسمبر

يسمبر

يسصر

يسمبر

يسمبر

يسمبر

يسمبر

يسصر
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الشتاءبدايةالشتويالشمسانقلابويحددنهارا.الأيام

ديسمبر.22أو21فيويكون،الشماليالكرةنصففى

اليومذلكويكون،منخفضارتفاععلىالشمحي!وتكون

نهارا.الأيامأقصر

12أو02فىالربيعبدايةالربيعيالاعتدالويحدد

موعدوهوسبتمبر،23او22فيالخريفويبدأ.مارس

الشص!تكونالنقطينكلتاوعند.الخريفيالاعتدال

الاعتدالينمنكلوعند.مباشمرةالاستواءخطفوق

ضوءمنساعة21حوالىإلىالأرضمناطقتتعرض

الظلمة.منساعة12والنهار

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

الصيفالحريصلالاعتدا

الربئالشمسيالالقلاب

الشتاءلتقويما

بالقانونالناسمنجماعاتعزلالاجتماعيالفصل

وأ،الدينأوالعنصر،فيالاختلافباعتبار،العرفأو

هذهمثلالناسبعفك!ويعتبر.ذلكمثلأوالثقافةأو،الثروة

الأهمية.منبالغةدرجةعلىالاختلافات

الحياةمجالاتكلفيالفصليمارسأنويمكن

والتعليم،الإسكانفىخاصةبصفةشمائعولكنهتقريبا،

،والنوم،الأكلأماكناستخداماتوفي،والتوظيف

النظم-جميعوتحض.العامةالمرافقمنذلكوغير،والنقل

أفرادبينالزواجعلىالاجتماعيللفصلالممارسين-تقريبا

ففى.الختلفةوالدينية،العنصريةالاجتماعيةالجماعات

منكثيرحرمت،المثالسبيلعلس،المتحدةالولايات

عامفيولكن.والبيضالسودبينالزواجالولايات

بعدمالمتحدةللولاياتالعلياالمحكمةقضت،ام679

فيالاجتماعيالفصليتضمن.القوانينهذهدستورية

تمارسهالذيالعنصريالتمييزمننوعا،الأحيانأغلب

التمييزمصطلحيشير.أخرىجماعةضدجماعة

أعضاءبهايقومالتسالممارساتأوالأفعالإلىالعنصري

التيالجماعةامامالفرصتضيقوالتي،المسيطرةالجماعة

.قوةأقلتعتبر

تنهيالتيالعمليةإلىالفصلرفعمصطلحويشير

الجهودلوصفعامبوجهويستخدم.الجماعاتفصل

،المتحدةالولاياتفيالعنصريالفصللإنهاءالمبذولة

.العنصريبالفصلتأثراالناسأكثرالسوديعتبرحيث

منفصلتانجماعتانتشرعقد،الفصلرفعسياقوفي

أكثرجديدةبطريقةبعضإزاءبعضهماتصرففيأكثرأو

تسمىالتيهيالجماعاتبينالجديدةالعلاقةوهذهودا،

متكاملايصيرالانعزاليفالموقف.الاجتماعيالإدماج

الاخربعضهاالختلفةالجماعاتأعضاءبعضيتقبلعندما

أصدقاء.ويصبحون

التيالقليلةالدولمنواحدةالمتحدةالولاياتوتعتبر

الفصلولكنقانونيا،دعمافيهاالاجتماعيالفصلأخذ

علىولا،المتحدةالولاياتعلىلايقتصرألاجتماعي

أشكالفييمارسكانإذ؟العنصريةالأقلياتضدالتمييز

التاريخ.مدىعلىالبلدانمنكثيروفيشتى

وآثارهالاجئماعيالفصلأسباب

منطويلةلفترةنتيجةعادةالاجتماعيالفصليكون

الجماعتينإحدىفيهاتمتلكحالفي،الجماعاتصراع

وقد.الأخرىتمتلككاأكثرونفوذاقوةالمتصارعتين

،القوةالأحيانبعضفيالمسيطرةالجماعةتستخدم

الوهـوبمرور.الحاضعهالجماعةلتعزلالعرفأو،والقانون

وأمراشسرعياحقااعتبارهحدإلىالاجتماعيالفصليصل

انتهاكويعتبر،المسيطرةالجماعةقبلمنوخاصةصحيحا،

منيستحقخطأبهاالمسلمالاجتماعيالفصلأعراف

.العقوباتأشدعليهيقدم

المواقفمنالاجتماعيللفصلالإضافيالدعمويأتي

تعتقدإذ،الجماعاتبينالعدائيةوالمشاعروالاتجاهات

،فطريبذكاءمزودونأعضاءهاأنعادةالمسيطرةالجماعة

علماءويسميشأنا.وأعلىرفيعةأخلاقيةومعاييرومواهب

الأمماطفيهاالمبالغأوالزائفةالمعتقداتهذهالاجتماع

الجامدةالأنماطالمسيطرةالجماعةوتستخدم.الجامدة

الذيالوقتفيشأنأ،الأق!!للجماعةمعاملتهاسوءلتسويغ

الخوفمشاعرالأدنىالجماعةهذهلدىفيهتنمو

.المسيطرةالجماعةتجاهوالكراهية

الفص!ظلفي،المسيطرةالجماعةوتنال

.الجماعاتمنغيرهامنأفض!معاملة،الاجتماعي

يحدثماوهو-الجماعةهذهأعضاءينالأنفالمتوقع

،والأعمال،والإسكان،التعليمأنوأعأفضل-عادة

اعتقادهميقوى،لذلكونتيجة.العامةوالخدمات

،عادلغيرالنظامأنفكرةعليهمتطرأولا،بتفوقهم

والصحيحةالمناسبةالطريقةأنهعلىإليهينظرونولكن

لدىيكونفقد،مماثلةوبطريقة.المجتمعمواردلتوزيع

ينكرنظاميدعمه،بالنقصإحساسالخاضعةالجماعة

منويكون.الاخرونبهايتمتعالتىالمزاياعليهم

أنهاعلىالأخرىإلىجماعةكلتنوأنالطبيعي

الجماعاتفتسعىجوهريا.اختلافاعنهاتختلف

هذاوفى،المتدنيةبوضعيتهاالارتفاعإلىالخاضعة

جهوداويبذلون،الحادةالجمعىالولاءمشاعرينمون

وتحديداته.الفصلقيودعلىللتغلبعاديةغير
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المتحدةالولاياتفىالاجتماعيالفصل

أواخرفيالحديثشكلهفيالاجتماعيالفصلبدأ

فىموحودأكاناش!ول!ش.الميلاديعشرالتاسعالقرن

الأهليةاالحربقب!!عاممائتىمنلأكثرالمتحدةالولايات

أورارها،الحربوضعتوبعدماأم(.1861-865)

وحاصة،النطاقواصيععنصرياتمييزاالمحررونالسودقاسى

.الجنوبفي

الأمربادئفيأغوانينأهذهظهرتكرو.جيمقوانين

التامئالقرنأوائلفىالشماليةالولاياتمنعددفى

ودون.أواخرهفىالجنوبيةالولاياتمنكثيروتبنتهاعشر،

البيضيستخدمبأنالقوانينهذهقضت،دقيقتحديد

بأدقطبقتأحملافيولكنها،منفصلةعامةمرافقوالسود

أ،المثاسبي!على،الأوقاتمنوقتففيتفاصيلها.

استخداموالعمتودأجيضاعلىأوكلاهوماولايةفرضت

أركنساسولايةخصصتكما.منفصلةهاتفأكشاك

المحاكممنكثيراستخدمتبينما.للمقامرةمنفصلةموائد

بعضتبنتكما.الشهادةعندللحلفمنفصلةأناجيل

كروجيموقوان!تالأسلافاتفاقياتالجنوبيةالولايات

ألانتخابية.حقوقهممنالسودجردتالتي،الأخرى

عبرالاجتماعيأغصلالقوانينالسريعالانتشاروتعزز

أصدرتهاالتيالأحكاممنسلسلةطريقعنالجنوب

أغضايااأبعدوكانت.المتحدةالولاياتفيالعلياالمحكمة

هذهففى.أم698عامفيرجسونبليسيقضيةتأثيرا

أ!يزيانا،لايةرقوانيزأحددستوريةالمحكمةأقرت،القضية

ول!صها،متماثلةتسهيلاتوالسودالبيضبمنحقضىالذي

القرارهذاوكان.الحديديةالسككعرباتفي،منفصلة

.القانونبحكمأمريكافيالاجتماعيللفصلتأكيدا

تستخدمعاما،05منلأكثرالولاياتمنكثيرالمشمرت

المدارسفيالأجناسالعزلمساو"!لكن"منفصلقاعدة

،والمواصلاتالنقلوسائلاستخداموعند،الحكومية

الحصولوتسهيلات،والنوم،والاستجمامالراحةووسائل

.الطعامعلى

بح!3الاجتماعيالفصلنظامبدأالتغير.بدايات

العشرين.اغرناأوائلمعالتدريجيالانهيارفيالقانون

أم(،189-191)4الاولىالعالميةالحربأثناءففي

العسكرية،والتجهيزاتبالاستعداداتالأوامرأوجدت

السودهجرةإلىالطلبهذاوأدى،للعمالمتزايداطلبا

وفي.الشمالفيالتصنيعمراكزإلىالجنوبمنالجماعية

الأمريكيينمجموععشرحواليكان،أم019عام

فيدعيعقحينعلى،الجنوبخارجيعيشون،الزنوج

.الولاياتهذهخارجنصفهممنأكثرالحاضرالوقت

أهميةيكتسبوناشنوجأخذ،الثلاثينياتبدايةومع

فيإنصاتاأكثرآذاناويلقون،القوميةالسياسةفيمتزايدة

فيأفضلوضعإلىأ!صوأ!اوأمكن.أغيدراليةاالمحاكه

فيالتعليمبمجلسوالحاصةبراونقضيةفي،م1ء49عام

الفصلضدالعلياالمح!صمةفيهاح!صمتا!تولي!صا،

وهي،الولايةمدارسفىالقانونبحكمالاجتماعي

ذهبتإذ.العامةا!لدارسباسمأمريكافيالمعروفةالمدارس

مجالفيالاجتماعيللفصلمكانلاأنهإلىالمحكمة

فيمتكافئةغيرالمنفصلةالتعليميةفالمرافق،أعاماأضعليماا

المدارسالمحكمةأشمت،ام969عاموفي.الأساس

الفصلسياسةعنفوراالكفالختلفةالمناطقفيالعامة

الفصلبر!قضت،ام739عاممنوابتداء.ألاجتماعي

حيث،الشماليةالمدنبعضفىالمدارسفىالاجتماعى

برسمبمالفصلتأكيدإلىفيهاالتعليمأصرمحاعمدت

الجديدةالمدارسمواقعوتعيينالأحياء،امدارسحدود

العلياالمحكمةامرتماوكثيرا.الطلابفصلشسنىحتى

العموميةوالسياراتبالحافلاتالتلاميذينتقلأنبضرورة

مناطقفىمدارسإلىمنطقتهممنللذهابالكبيرة

المنطقةفيالمدارسمعظماستيعابلضمان،أخرى

وعارض.الأقلياتجماعاتتلاميذمنمتناسبةحصصا

فلم،القضائيةالأحكامهذهالشمالفيالبيضمنكثير

أخذكما.الاجتماعىالإدماجمنضئيلقدرسوىينفذ

يعارضونوعرضها،البلادطولفيأجيضاصت!جيرعدد

والجهودالحافلاتتسييرأضمانينياتواأحمبعينياتافي

كثيروخشي،الاجتماعيالفص!!إنهاءإلىاشاميةأ،حرى1

الفصلمنجديدةلمرحلةبدايةذلكي!صنأناشنوجمن

.العنصريوالتمييزالاجتماعي

القرنستينياتفي.الواقعفىالاجتماعيالفصل

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالاهتمامتحول،العشرين

وا!هوكما-العزلأي-الواقعيالاجتماعيالفملإلى

والعادةالعرفبفعلالعزلمنالنوعهذالطوروقد.بالفعل

القوانين،منالكثيرأنمنفبالرغم.القانونبفعلمنهأكثر

تم،القانونبحكمالاجتماعىالفصلأساسكانتالتي

الاجتماعيالفصلتزايدفقددستوريتها،عدمإعلان

الوكالةقدرتإذ.العشرينالقرنأواسصأخلاأ!أ!اقعىا

أطفالمنالأقلعلى%05أنالمدنيةأطحقوقالأمري!جة

الفصلبسياسةتأخذبمدارسالتحقواأمريكافيالسود

عاما03حواليبعدأي،الثمانينياتأوائلفطايلاجتماممط

نظامدستوريةبعدمالعلياالمحكمةحكمصدورمنتقريبا

وإلغائه.الاجتماعيالفصل

للفصلتعرضوا،الأمريكيةالمدنفيالسودأنوالواقع

تماما،الثمانينياتخلالالإسكانمجالفىالاجتماعى
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واحدةيمثلالفصلهذاظل.الثلاثينياتفيكانوامثلما

فكثير.الملونينتواجهبرحتماالتيالمشكلاتأخطرمن

التوجيهباسمالمعروفةالممارساتإحدىيعانونالسودمن

شراءفىالراغبينالسود،علىالمساكنعرضيعنيالذي

السود.منسكانهامعظميتكونالتيالأماكنفىالسكن

منكثيراأنإلا،الممارساتهذهتحرمالقوانينأنومع

عنفيهاالتعويضاتعلىالحصولأنيكتشفونالضحايا

فقدذلكومعجدا.ومكلفةصعبةمسألة،المحاكمطريق

عامفي،الفيدراليةالمناطقمحاكمقضاةأحدحكم

المدينةموظفيبينالاجتماعيالفصلبأنام859

تلكوكانت.مشروعغير،ونيويوركيونكرزفيوالمدارس

الاتحاديةالحكومةفيهاربطتالتيالحالاتأولىالقضية

المدرسى.الاجتماعىبالفصلالإسكانفيالتمييز

فيالسودمنالوسطىالطبقةالمبذولةالجهودأفادت

حوالىتمثلالتىهيإذ،الاجتماعىالفصلمنالتخلص

التعليممنوتملكأمريكا،فياسمودإجماليربع

الفرصمنالاستفادةعلىيساعدهاماوالمهارات

يتحسنلموالسياسيالاقتصاديالموقفولكن.الجديدة

ذويومن،المهرةغيرمنالسودلملايينجوهرياتحسنا

فقرأأشدالسودفقراءأصبحوهكذا،المنخفضةالدخول

ولاشكتحسنتلقد.الثلاثينياتفىعليهكانوامما

بالقدرأونفسهابالسرعةليسولكن،معيشتهممستويات

الطبقةوأفراد،البيضمعيشةمستوياتبهتحسنتالذي

السود.منالوسص

فيرئيسياممبباالواقعيالاجتماعىالفصلكانلقد

الأمريكيةالمدنسادتالتيالعنصريةالاضطراباتأحداث

التيالمظاهروهي،الثمانينياتأوائلوفيالستينياتفي

.والتحدياليأسمنمزيجا،كثيرةأخرىأشياءمع،مثلت

الفصللعرقلةرئيسيةأداةللتمييز،المضادةالقوانينتمثل

المدنيةالحقوققانونأنذللث،مثال.الواقعىالاجتماعي

فيماالعنصريالتمييزضدالحمايةيحقق،أم689لعام

هذهمثلمنالكثيرولكنتأجيرها،أوالمساكنببيعيتعلق

لتطبيقها،ملائمةغيروسائلسوىلاتملكالقوانين

للغاية.بسيطةوعقوبات

الأخرىالبلادفيالاجتماعىالفصل

ففي.قرونلعدةموجوداالاجتماعىالفصلكان

السادسالقرنإلىالخامسالقرنمن،الوسطىالعصور

بصفةموجهاالاجتماعيالفصلكان،الميلاديعشر

كثيرفىعليهمكانحيث،الأوروبييناليهودضدأساسية

الاقلياتأحياءداخليعيشواأن،الأندلسماعداالبلاد،من

تحظرالقوانينكانتكماالجيتو.باسمالمعروفةاليهودية

الحرفية،النقاباتإلىوالانضمام،الأراضيامتلاكعليهم

حصولهمتعذرإلىأدىمما،القانونأوالطبممارسةأو

،النصارىيتجنبهاالتيالأعمالتلكفيإلا،العملعلى

وجمعها.الضرائبوتحصيلالنقودإقراضذلكفيبما

أنهمعلىاليهودإلىينظرونالناسبدأالزمنوبمرور

التجارية،المعاملاتفىوالشرفالأمانةلاتعرف،جماعة

البلاء،ضروبكلسبببأنهميلومونهمأصبحواكما

العصورفيأوروبااكتسحتالتيالأوبئةتلكحتى

الوسطى.

علىالاجتماعيالفصليحدثأنيمكنوكذلك

نظامذلك،مثال.القداسةمنبلونتصبغهدينيةأسه!

علىيقومالذي،الهندوسعندالمعقدالاجتماعيالفصل

اجتماعية)طبقاتا!لغلقةالطبقاتبينالتمييزأساس

قرابةمدىفعلىالهند.في(القديمةالدينيةالقوانينأنشأتها

فيتمامامنفصلة،الطبقاتمنكثيرظلتسنة،0002

وقدى(.اليمين)إلىالعامةالمراحيصاستعمالفىحتىالعنصريةالتفرقةسياسةقوانيرظلفيإفريقياحنوبفييمارسكانالاجتما!كيالفمل

حملاتهأثناءاليسار()إلىالأصغركنجلوثرمارتنمعارصةمحلالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالاجتماعيالفصما!منالأشمكالهذهمثلكات

.والستينياتالحمسينياتحلالالمدليةبالحقوقللمطالمة
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بدأتأم،489عاموفيتقريبا.الحياةمجالاتكل

أنهومع،الطبقاتنظامضدحملتهاتشنالهنديةالحكومة

فيلاقياظلالاجتماعىالفصلأنإلا؟التقدمبعضحدث

الهند.انظر:.الهندأنحاءمنكثير

معظمفيأ!نصرياوالتمييزالاجتماعيالفصليقوم

والسلالية.اغوميةاالاختلافاتمنأساسعلىالبلدان

أطفص!!أجابانافىيعيشونالذينالكوريونيخضعفمثلا،

:ينطر.عاديةبصورةالعمصريوللتمييزالاجتماعى

:أ!سموات.شأناوأق!!مرتبةأدنىأنهمعلىإليهماليابانيون

أطفصلنظامأك!لإفريقياجنوبفىوجدطويلة

التي-إفريقياجنوبحكومةاتبعتإذتقريبا.الاجتماعي

التفرقةباسمالمعروفةالسياسة-البيضعليهايسيطركان

الأفارقةإخضاعإلىتهدفوكانت)الأبارتيد(،العنصرية

التفرقةانظر:.الحياةوجوهمنوجهكلفىالسود

إفريقيا.جنوبفيالعنصرية

فىالاجتماعىاغصلابدأ،الأربعينياتأوائلومنذ

بمأ3العاأنحاءمنحضيرفىمطردبشكلوالتراجعالأفول

ب!تالمتزايدالأحتكاكإشالعواملمنالعديدأدىفقد

أغومية.واأ!قديةواوالسلااجةالثقافيةوالجماعاتالطبقات

وانتشارالاستعمار،نهايةعلىالعواملهذهوتشتمل

السريعالنقلوسائلوتطور،للمدنالسريعوالنمو،التعليم

.الجماهيريالاتصالونظم

الإسلامنظرفىالاجتماعىالفصل

به.يعترفولاالاجتماعىالفصلالإسلاملايقر

وهى،الإسلامفىأساسىمبدأالبشربنيبينفالمساواة

والكرامةوالواجباتالحقوقفىمحكمةكاملةمساواة

والكبير،الصغيربين،والرجلالمرأةبينالقضاءوأمام

مختلفبينوالفقراء،الأغنياءبين،والحاكموالمحكوم

إلاأعجمىعلىلعربىفضل.الاوالجماعاتالطقات

خلقناكمإناالناسأيهاياو)(،الصالحوالعملبالتقوى

نإلتعارفواوقبائلشعوئاوجعلناكموأنثىذكرمن

الشريعةفأحكام.13:الحجرات*!أتقاكماللهعندأكرمكم

شسريفبينفرقلا،الجميععلىتطبقالإلمسلامية

رسولمبدأمنتنطلقمساواةوحقير،وأميرووضئ!

سرقتمحمدبنتفاطمةأنلو)واللهعل!الله

بلال!-والسلامالصلاةعليه-عينلقديدها(.لقطعت

منمكانةذوورجالوفيها،المدينةعلىالحبشى

ولايةالفارسيمهرانإلىوأمشدوالأنصار،المهاجرين

.الفرسصميممنوهو،اليمن

مبرراالطبيعيةالفوارقاتخاذوتعالىتباركالحقأبطل

هذهعلىوبناء،الاخرينعلىوالاستعلاءللاستعباد

وأالإنسانرفعفيالطبيعيةللصفاتلاقيمةالمساواة

ليقفواالجميعيتسابقللتفاضلواحدلواءويرتفع.خفضه

منالبشريةلينقذالإسلاملواءوهو،التقوىلوأءهوتحته

للقبيلة،والعصبية،للأرضوالعصبية،للجنسالعصبية

الأزياءبشتىتتزياجاهليةمنوكلها،للبيتوالعصبية

أررماالختار،الشعب،السامىالجنس،بيضالأ)الجنس

جاهليةوكلهاأخربى(،أالإنسان،الغنيةأسدولا،الأزرق

يقرلافالإسلام.الإسلامأقرهالذيأسماواةامبدأعنعارية

وأأنواعهابكلالعنصريةأضفرقةاولا،الاحتماعياغصا!ا

التمايز.أنواعمنغيرها

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الممعلقةالطمقةالأقليةا

العنصريةإفريقياحو!دىالعمصريةالتفردة

الأمريكيودالهمودإفريقياحو!

المدليةالحقوق

الفصلان!:.القالوليالاجتماعيالفصل

(.الواقعليالاحتماعى)اعمصلالاجتماعى

الفصلانظر:.الواقعىالاجتماعيالفصل

(.الواقعديالاحتماعى)المصلالاجتماعي

الدميحع)كيفالدمنقلانظر:.الدمأجزاءفصل

(.ويحرن

فيالعنصريةالتفرقةان!:.العئصريالفصل

الفصلالآد(،)الحيتوالجيتو،ديزموندتوتو،،إفريقياجنوب

لاجتماعي.ا

طر!ة،الاشثرابأوا!و!توعكرالمحىالفصل

المزيجبتمرير،الفصلهذايتمما.لمزيجالمكونةالموادلفصل

فىويوضحإلمزيج(.للجزيئات)مكثفةممتزةمادةعبر

حالةغيرفىوذلك،الممتزةللمادةتعريضهقبلمحلول

مختلفةحدودإلىالموادالم!تزةالمادةوتحذب.الغازات

.الأخرىمنالواحدةانفصالمسببة

التركيزلقياسالكروماتوغرافيالفصليستعمل

والماء.الهواءفىالملوثةالموادمثلللمواد،المنخفض

نابخوتعريفلفصلالطريقةهذهالكيميائيونويستخدم

واحد.مركبمنأكثرتكونالتيالكيميائيةالتفاعلات

النقيةالموأدمنكمياتلجمعأيضااستخدامهيمكنكما

مختلفة.لأغراض

ثلاثمنهاالكروماتوغرافىللفصلعديدةطرقتوجد

الكروماتوغرافيالفصل:وهياستعمالاالأكثرهيطرق
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ما.مزيجفيالموادلفصلحساسةطريقةالكروماتوغرافيالفصل

ليفصلالأيونيبالتبادلالكروماتوغرافيالفصلالعالميستعمل

سائل.لمزيجالبروتينمكونات

بالطبقةالكروماتوغرافيوالفصل،السائل-بالعمود

بالغاز.الكروماتوغرافيوالفصل،الرقيقة

يستعمل.السائل-بالعمودالكروماتوغرافيالفصل

عندالخليطمنعينةتوضع.أنبوبفيممتزةمادةمنعمود

يسمىالعمودخلالسائلويصبالعمود،طرفىأحد

قابليتهافىالمزيجفىالمفردةالموادوتختلف.الشاطف

بسرعاتالعمودخلالتتحركفهيولذلكللامتزاز،

عندماأوالعمودمنتخرجعندمامادةكلوتجمع.مختلفة

الممتزة.المادةمنتزاخ

يستعمل.الرقيقةبالطبقةالكروماتوغرافيالفصل

منمصنوعمستولوحعلىالممتزةالمادةمنرقيقغشاء

المرادالمزيجمنعينةوتوضحع.البلاستيكأوالفلزأوالزجاج

الحافةهذهوتجذب.اللوححوافإحدىقربدراسته

خلالمنأعلىإلىشحركالذي،الشاطفمعلتتلامس

.اللوحعلىالمزيجفيالموجودةالموادوتنفصل،الممتزةالمادة

تحليلفييستعملبالغاز.الكروماتوغرافيالفصل

عندماغازاتإلىبسهولةتتحولالتىوالموأدالغازات

شساطفاالهيليوميستعملالحالاتمعظموفي.تسخن

الممتزة.المادةمنعمودخلالالغازيالمزيجليحرك

الكريمالقرآنسورمنفصلتسورة6.سور!صلت،

.والأربعونالحاديةالشريفالمصحففيوترتيبها.المكية

فصلتتسميتهاجاءت.ايةوخمسونأربعاياتهاعدد

علىالدلائلفيهاووضح،الاياتفيهافصلتعالىاللهلأن

وجودهعلىالقاطعةالبراهينوأقام،ووحدانيتهقدرته

اللهبجلالينطقالذيالبديعالكونلهذاوخلقه،وعظمته

انظر:غافر.سورةبعدالسورةهذهنزلت.سلطانهوعظيم

.سورةغافر،

الإسلامية:العقيدةجوانبفصلتسورةتناولت

الأهدافوهيوالجزاء،والبعثوالرلممالةالوحدانية

.الإيمانبأركانالمهتمةالمكيةالسورتعالجهاالتيالأساسية

منالمنزل،القرآنعنبالحديثالكريمةالسورةابتدأت

الدالة،الساطعةوالبراهين،الواضحةبالحجج،الرحمنعند

معجزتهفهو،والسلامالصلاةعليهمحمدصدقعلى

فقررت،والرسالةالوحيأمرعنالسورةوتحدثت.الخالدة

وأ!مه،بالوحياللهخصهبشروأنهالرلممولحقيقة

ثم.اللهإلىداعياليكونالخلقسائربينمن،واختارهبالنبوة

بذلك،للحياةالأولالخلقمشهدعنللحديثانتقلت

شاهد،اللهبعظمةناطقكلهفالكون،المحكمالدقيقالشكل

المكذبينبمصارعللتذكيرعرضتثموعلا.جلبوحدانيته

عادقوموأعتاهاالأمبأقوىالأمثلةذلكعلىوضربت

أشدمنوقالواالحقبغيرالأرضفيفاستكبرواعادفأما)

15.:مناقوة!فصلت

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

الشتاءبم؟الربيعبمالخريفانظر:.الأربعةالفصول

الفصل.؟الصيف

تقسم.عدميتصنيفوحدةالأحياء،عدمفىالفصيلة

الممالك،:تسمىرئيسيةمجموعاتسبعإلىالحيةالكائنات

.والأنواعالأجناس،الفصائل،الرتب،الطوائف،الشعب

الرتبة،أفرادمنارتباطاأكثرالواحدةالفصيلةأفراد

الجنسأفرادبينيكونالذينفسهالارتباطلهمليسولكن

الواحد.

العلمي.التصنيفأيضا:انو

(.الدموية)الفصائلالدمانو:.ادم!

الفضاء(.)ماالفضاءرحلاتانو:الفضاء.

الطبيةالعلومفروعمنفرعالفضاءطب.طبالفضاء،

.الإنسانصحةعلىالجويةالرحلاتبتأثيراتيختص

وركابأطقمبرعايةالختص،الطيرانطبمنوشكون

الفضاء.روادبرعايةالختصالففاء،وطب،الطائرات
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الجويالفضائيالطبفيالاختصاصيونيسمى

منسنواتثلاثويتلقون.الجويةالرحلاتجراحي

الطبية.المدرسةفيتخرجهمبعدالخاصالتدريب

:الجويالفضائيللطبالرئيسيةالاهتماماتوتضمل

الرحلاتأصغوطالإنسانيةالا!عتجاباتدراسة-أ

الإشراف3-،الجويةالرحلةسلامةتحسين2-،الجوية

.السريري

يقوء.الجويةالرحلاتلفغوطالاستجاباتدراسة

البدنيةأ!هسغوطاتأثيراتبدراسةالجويونالجراحون

وعلى،الطاقمأفرادصحةعلىالجويةللرحلةوالعاطفية

نوعيلكلاأسمطةاالضغوطوتشول.لمهامهمأدأئهم

،والارتجاجالضوضاء،:والفضائيةالجويةالرحلات

نسبةفيالزياداتأووالانخفاضات،العاليةوالسرعات

والضغط،السرعةفيالمتعاقبةوالتغييرات،الأكسجين

مشكلاتيسببانواطللالعصبىالإجهادأنكما.الجوي

أ!ضاءاروادفإن،لذأكوإضافة.الجويةالرحلاتلأطقم

المطوأسة،الورنانعدامفتراتعنناجمةضغوطايوأجهون

الكوني.للإشعاعتعرضهموعن

بالملاحظةالجويةالرحلاتضغوطتأثيراتدراسةوتتم

العلماءلجهزالتيالختبراتفيأو،الرحلاتأثناءالمباشرة

أفراديرتديانويم!ش.الرحلةلظروفمماثلةظروفابها

وظائفلقيسخاصةأجهزةرحلاتهمأثناءالأطقم

الجولينالجراحينإلىالمعلوماتوترسل،أجسامهم

.ال!رضعلىالموجودين

الجراحونيعمل.الجويةالرحلةسلامةتحسين

وإدارةبتطويرالحويةالرحلةسلامةتحسينعلىالجويون

تصميمفيوالمساعدة،الجويةالأطقمأفرادانتقاءبرامج

الأطقمأفرادانتقاءبرامجوتحدد.والمعداتالطهائرات

علىالتغلبعلىالقادرينالأشعخاصأفضلالجوية

فىالبرامجتلكوتتطلب.الجويةالرحلاتضغوط

بدنيةلفحوصالخضوعالجويةبالأطقمللعملالمتقدمين

لضماندورياالأطقمأفرادفحصيعادكما.ونفسية

الجويونالجراحونيساعدكماالبرنامةلمعاسرا!شيفائهم

الأجهزةوتخطيطات،الطيارينمقصوراتتصميمفي

وإلى،الحوادثوقوعدونتحولبوائقالطائرةفي

المعداتتصميمفييساعدونفإنهم،ذلكجانب

المضغوطة،والجويةالفضائيةالستراتمثل،الواقية

القاذفة.والمقاعد،الأجساموأحزمة

الحويون،الجراحونبهيقوم.السريريالإشراف

بصورةالتركيزمع،طبيبلأيالعاديةالواجباتويتضمن

الصلةذاتالاضطراباتوعلاجتشخيصعلىخاصة

يعالجماكثيرا،المثال!مبيلعلى.الجويةبالرحلات

ينحصرمؤلمةحالاتمنالأطقمأفرادالجويونالجراحون

المحشوةالأسنانفيأوالمفاصلفىأوالجيوبفيالغازفيها

فىالسريعةأضغيراتامنالمشكلةهذهوتنجبمحديثا.

الجويونالجراحونيعملكما.الرحلةاثناءالجويأ!غطا

ذويللمرضىالجويالنقلمخاطرمنالتقليلعلىأيضا

.الخطرةألاتالحا

الففاء.رحلاتالأنوكسيا،:أيضاالظر

الكيميائيرمزهدين،أبيضوفدز،حجميائيعمصرالفضتلأ

،الناسامشخدمهاالتيالفلزاتأوائلمنالفضةتعذ.ول!

وتصئمن..مقسنة000.4حوالىمنذونقودازينة

الجميلةالمائدةوأدوات،المجوهرأتمنهاجميلةأشسياءالفضة

وتؤديوالمرايا.النقديةوالعملاتوالنياشينوالأوسمة

والتصوير،الأسنانطبفيمهمادوراأيضاالفضة

.والإلكترونيات،الضوئي

الفضةمنترسباتالعالمبلادمعظمفيشيوجد

باهظحال،أيةعلى،الفضةتعدينول!شحاماتها.

فياقتصاديةبطريقةالفلزاستخلاصيم!شو.ا!ت!صلفةا

فقط.قليلةأما!ش

وأالفلزيةالفضةالنقيةصورتهافيالفضةوتسمى

ونتيجة،الليونةفيغايةالخالصةوالفضة.الفطريةأوالحرة

آخر-فلزمنصغيرةكميةعامبوجهإليهايضافلهذا،

ومتانتها.صلابتهامنليزيد-النحاسيكونماعادة

منتتكونسبيكة،المثالسبيلعلى،الإسترلينيةفالففة

طلاءمصطجويستخدم.نحاس5.7%وفضة529%.

مثلرخيصفلزمنالمصشوعالشيءلوصفالفضة

الفضة.منرقيقةبطبقةيطلى،الصلب

النحاسومعها،الفضةتسمى.الفضةاستخدامات

فيالفضةاستخدمتفقد.العملةفلزات،والذه!

الماضيوفي.السنينآلافمنذالمعدنيةالعملاتصناعة

%09علىتحتويفضيةعملاتالبلادبعضلدىكان

الأخيرةالسنواتفيولكن.نحاس%أو.فضة

منكثيرفيالفضةمنالعملةمحتوىانخفض

الدولية.العملات

منكثيرةفنيةأشمياءصناعةفيالفضةصائغوويبدع

الكهربائيةالمعداتصناعةفيالفضةوتدخل.الفضة

،والأسلاكالدقيقةالرقائقلصناعةأيضاوالإلكترونية

منأفضلالكهرباءتوصلالفضةلأنالأخرىوالأدوات

رقيقة،صفائحالجراحونويستخدم.الأخرىااسفلزاتا

أثناءالفضةمنمصنوعةدقيقةشفطوأنابيبوأسلاكا،

ويملأالبكتيريا.قتلعلىتساعدالفضةلأن،الجراحة

منخليطوهو،الفضةبملغمالتجاويفالأ!شانأطباء
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الفضة-سبائكوتستخدم،والزئبقوالقصديرالفضة

تضافكماألارتكاز،أسطحصناعةفي-الكادميوم

صناعةفىيستخدمالذيالذهبإلىأيضاالفضة

.المجوهرات

.كثيرةاستخداماتلهاأيضاالفضةومركبات

وبروميدالفضةنتراتالقليلةالفضةمركباتوتتضمن

الفضةنتراتوتعد.الفضةأكاسيدإلىبالإضافةالفضة

الماء،فيتذوبالتىالقليلةالفضةمركباتإحدى

بروميدويؤدي.الفضةومراياالفضةطلاءلعملوتستخدم

الأفلامفىللضوءحساسةمادةلكونهمهمأدوراالفضة

الف!وئي.التصويرانظر:.الضوئية

،السحابفوقتنثربذرمادةالفضةيوديدويستخدم

فيالفضةأكاسيدوتستخدماصطناعيا.المطرنزولفتسبب

وقويةصغيرةبطارياتلصناعةوذلك،البطارياتصناعة

.والساعاتالسبم،ومعينات،الحاسمبةللالات

ووزنها47للفضةالذريالعدد.الفضةخواص

وتغليم،619درجةعندوتنصهر8682.70،1الذري

جم94.01نحووكثافتها،م391.52درجةعند

الكثافة.:انظر.المكعبللسنتيمتر

مماعليها،يقعالذيالضوءمن%59الفضةوتعكس

الحرارةالفضةوتوصللمعانا.الفلزاتأكثريجعلها

فقطالذهبتليوهياخر.فلزأيمنأفضلوالكهرباء

الانيةتصنعكيف

المسطحةالففية

منوانطلاقا.فنانيعدهبتصميمالعمليةتبدأ.خطواتعدةالجودةالعاليةالفضيةالآنيةمنقطعةإنتاجيتضمن

الأشكالهيئةعلىصفابالمعدنيشكلالذيالقالبتسحىالفولاذمىأداةالحرفيالعامليصنعالتصميم

الصوروتوضح،الطبيعىالفلزلإظهارمراتعدةوتلمع،خشونةأيةلإزالةوتصقلالأشكالتهذبثم.المطلوبة

المسطحة.الفضيةالآنيةمنقطعةصناعةتشملهاالتيالخطواتلعض)أدناه(

رسممنتصميملحفريصحعالأنموذج

ويستخدم.الجصأوالطهينفيتخطيطي

القالب.لتفصيلأنموذجا

ويمسك،الشوائببعضيزيل.التلميع

لالزيتوتلمعتدورعجلةمقابلفىبالق!عة

.والخفاف

ويحفر.فولاذيلولية(القمةتشكيلقالب

العضةمنقطعةوتضغطقطعةلكلباليد

التصميم.لطهبعالقالبفيالمشغولةعير

القطعةحكتتضم!الجماليةالمعالجة

إضاءتهالإظهارالروجيسمىبمسحو"ق

الومضية.

منالحاحةعنالزائدةالفضةتزال.التهذيب

علىالحوأفتنعموبعدئذالقطحة،حواف

كالتمط.حزأم

خاليةالنهائيةالقطعةيضمنالأخيرالفحص

ساحكاموتعلفالقطعةتوزنثم،العيوبمن

البا،ستيك.منغلاففى
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الففةتعدينفىالرئيسيةالبلاد

...........المكسيك

033.2؟...

،.......بيرو

ا......المتحدةالولايات

....لياستراأ

..."تشيلى
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000077
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7د0008
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كحبم

كحبم

كحم

للمحادد.الأمريئصالمكئتالمصدر..م4991لعامالأرفام

هيئةعلىالانسحابعلى)قابليتهاللسحبقابليتهافي

تطرقأنعلى)قابليتهاللطرقوقابليتها(دقيقةأسلاك

(.عديدةأنماطعلىلتشكيلها

معكيميائياتتفاعللاالذهبمثلوالفضة

رمادياغطاءيكونالكبريتمرحجاتوجودولكنالمواد،

وأالطبعةعليهيطلقعليها،الفضةكبريتيدمنأمعودأو

،المركباتهذهعلىيحتويالملوثالهواءولأن.البريق

هذهفيالكبرىالمشكلاتمنيعدالفضةبريقفقدانفإن

نأ،كماالماضيفيوجودالمشكلةلهذهيكنولم.الأيام

لأن،الفضيةالشوكأوالملاعقعلىنفسهالاثرللبيض

الكبريت.مركباتعلىيحتويالبيض

إنتاجفيالعالمدولالمكسيكتتصدر.الفضةمصادر

الأمريكية.المتحدةوالولاياتبيرو،تتبعها،الفضة

خاماتأو،الطبيعيللفلزترممباتفيالفضةوتوجد

فقطقليلةكميةالطبيعيةالفضةمناجموتعطي،الفضة

الأكثرالفضةخاماتوتحتوي.العالميالفضةإنتاجمن

كبريتيدمركبأو،اللأرجنتيتمعدنعلىشيوعا

،النحاسفلزاتمعغالباالفضةوتوجد.الفضة

حوالىإنتاجويتم.والخارصين،والرصاص،والذهب

ومعالجةتعدينبوساطةللفضةالعالميالإنتاجمن0%8

.الفلزاتهذه

لاستخلاصطرقعدةتوجدالففمة.وتنقيةاستخلاص

منالعالمىالإنتاجمعظمودستخلص.الخاماتمنالفضة

تسحقالخاماتوهذه.والرصاصالنحاسخاماتمنالفضة

)النحاسالفلزعلىيحتويخليطامنتجةتصهر،ثمأولأ،

الفضة.منقليلةوكمياتالأساسيواشصاص(

النحاسعنالفضةتنفصل،النحاستنقيةعمليةوفى

وتعالجالحمأةترفعتما.الحمأةعليهيطلقخليطااضكون

تسترجعوحينئذاغضة،الإذابةالنيتريكحامضبوساطة

الكهربائي.الطلاءانظر:.الكهربائىالطلاءبويقةالفضة

بطريقةالفلزيالرصاصخاممنالفضةوتستخلص

خامإلىالخارصينيضافالطريقةهذهوفيباركز.

يحتويهاالفضةمعصلبةسبيكةلتكوينالمنصهرالرصاص

.الخام

الفضةمنالمتكونةالصلبةالسبيكةهذهوتطفو

علىالمنصهرالرصاصعنكثافتهاتقلوالتى،والخارصين

الخارصينسبيكةتسخينويعملجمعها.ويتما،السطح

الخارصين.عناعضةافص!على

محلولمنالفضةتريخعأستخلاصها،وبمجرد

التحليلتسمىعمليةتستخدموحينئذالاستحلاص،

أثناءوفيوتنقيتها.المستخلصةالفضةلتصفية،الكهربائى

الأنودبمثابةالنقيةغيرالفضةتعمل،الكهربائيالتحليل

بمثابةالنقيةالفضةمنشريطويعمل(،الموجب)القطب

فيالقطينهذينغمسويتم(.السالب)القطبالكاثود

تيارويمرر،النيتريكوحامضالفضةنتراتمنمحلول

غيرالفضةتذوبلذلكونتيجة.القطينبينكهربائي

قاعفىالفضةفيالموجودةالشوائبوتترسب،النقية

القطبعلىالنقيةالفضةبلورأتوتتجمع.المحلول

علىوتصبوتصهر،،البلوراتهذهت!سشطثم،السالب

الكهربائي.التحليل:انظر.الفضةمنقضبانهيئة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المقوداللدولةالسبيكة

ا!ضانتراتعلم،الفلزات

النفيسة)السبائكالسبيكة:نظرا.قيالأولا!

النيكل.فضةالزية(،وسبائك

والنيكلالنحاسمنمؤدفةمعدنيةسبيكةالئيكل!ضة

لأولصنعتحيثالألمانيةالفضةأيضاوتسمى.والخارصين

فضةفلزلونويميلبألمانيا.هيلدبرجهاوزنمدينةفيمرة

بريقهويفقدالفضةمنأمقوهوالاصفرار.إلىالنيكل

المائدةأوأنىوجميع.للصقلكبيرةقابليةذوولكنه،بسرعة

فضةمنمصنوعةالأيامهذهالمستخدمةبالفضةالمطلية
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الفضل.،دكينابنانظر:.دعينلنالفضلعندطالصدبةالفضةوتشبه،الحقيقيةبالفضةومطديةالميكل،

ء.الاستعمالنتيجةمنهايزولالطلاءأنغير،جديدةتكون

القشراني،ابنأنظر:الدلشرافى.فيا!الوفضةهـحالمر!ةالمدحيةوالمحاليلالحليتحدوف

أ!الففلى.لذلك.ا!نسانتسممإلىتؤديسامةمادةفتشكلالنيكل

الففل.أبو،الهمذانيأنو:ا!افى.ا!أ!المافةأوافيخاورائلهذهمثلاستعمالعدمينبغي

الس!بيكة.انظر:عنها.الفضةمادةزوالبعدبالفضةالمطلية

الباردةالمياهفييوجدالفضيةالأسماكمننوعالفضية.

هذامنأنواععشرةوتوجد.الشماليالعالم...أم(.06أ-5152أهـ،110)219-الدضلالو

الفضيةوتشبه.سم02منأقلمعظمهاطوليبلغالسمكمستشاراعملهنديعالم.العلاميالمباركبنأبوالفضل

اكعنفةوراءصغيرةلحيمةزعنفةو!دفيلمونواولا!للسلطانحميماصديقاكمان.المغولملكأكبر،للسلطان

ظهورها.علىتوبالتيا!الريئ.سيرفدونالذيوهوأكبر

الأصا"فيالماور،المياهفيا!ف!أنواعبعضوتعيشفيايىمالمعروفةالولايئفيأممرافيأبوالفضلولد

القطىالمحيطوفى،والهادئالاطلسىالمحيطمنالشماليةتحتأكبرالسلطانسيرةكتب.أتربرادشبولإيةالهند

ومجاريأنهارفيالأخرىالأنواعبعضوتعيش.الشمالي.أم106هـ،ا010سنةأكبرحياةأوأكبرنامهعنوان

وكذلك،المحيطاتتلكفيمياههاتصبالتىالعذبةالمياهوقد.وعهدهأكبرلحياةمفصلاعرضاالسيرةهذهوتقدم

ء"."-ء.ومتحمسا.نشطاإمبراطوراأكبركان

البحيرال!المي!يطبهااليابسه.ولكنلوجدانواع

العذبةالمياهإلىتتحركأنهاإلاالمالحةالمياهفىتعيعقأخرىماهراوكانمميز،أدبيأسلوبذااديباأبوالفضلكان

بيضها.لتضعأكبرالسلطاناهتمامشجعإبهويقالالفارسيةاللغةفى

منتعد،الهفباسمأيضاالمعروفة،الأوروبيةوالففيةأبر،السلطانافي،سليمالاميركان.الدينيةبالشؤون

وفي،الضحلةالساحليةالمياهفيتعيشالتىاعالأفي.وقتلهالففمللأجمطكمينافنصبأ!على!ردا

الأنهارمنابعباتجاهالأسماكهذهوتهاجرايمانهار.مصباتأكبر.أيضا:انظر

اهـص.أوارممالعلىالبيضبوضعوتقومبيضها.لتضعا-103هـ،974-07)0اووىادفضلالن

يخدأثيطفوغشابعد.المظلةتمدلبيصلشمهيلمصحقالممامراعلىولذاللهفضلبنيحيىبنأخمدالدينشهابام(.934

اهـضةالممالكمعرفةفيحجة.مؤرخالعمريالعدويالقرشي

...."الترسلفيإمام،والبلدانالأقاليموخطوطوالمسالك

لمصحيلهاسناشانهافي!االمنممكلنمش!طمختقفلمحصيهلجنح!بها،وترعرعبمصروتعلم،بدمشقوتوفيونشأولدواللإنشاء.

امريكامنالشماليةوالأجزاءالشماليةاسيافيالعذبةالسلطانعهدفىالإنشاءديوانتراسثمقاضياوعمل

شريطولهاسم2.حوالياسممكةطولويملغ،الشماليةمنها:مصنفاعشراحدنحوإلى!العمريوينسبالناصر،

دأ..والبلاد؟مكةبينالدائرةبمالصليبعبادممالكبمالشتويات

القيمة،العاليةالغذائيةالأ!سماكألبهاالفضسةرزص.دضيالكبرىموسوعتهمناكتسبهاالجغرافيةشهرتهلكنوغيرها،

محمذ"الماوالموسوعةهذهوتحملجزءا،وثلاثيناثنينمنتتألفالتى

الفضيةالناسبعضويعتبر001لكميرمامنهاولطا.عإلىوتنقسمالأمصارممالكفيالأبصارمسالكعنوان

منالسكانتناولوالاخر،بالأرضاهتمأحدهما:قسمين

منبدلأالنوعمصطلحالعمريويستخدم.الشعوبمختلف

الأرضأبعادالعمريتناولوقد.النويريفعلكماالفن

ص!عءإ-لاخ!ءلأ4-؟،ب7،كا"ءلا---س!كذلكوتحدث،القبلةاتجاهعلىالتعرفووسائلوأقاليمها

-!ور--س7)آلأم..وطوائفالأرضسكانالعمريفيهفتناولالكتا!

!مالماىالمسمامامملكه(.عسره)حمسالممالدص

استشهدتجغرافيةتاريخيةموسوعة،عامةبصفةوالكتاب

فهيالقد،.وسمكالسالمونلمممكصغيرةأقاربتعتبر.الففمية.والبقاعبالأماكنالمرتبطةبالأشعاركثيرا

الظهرية.الزعنفةخدفصغيرةلحيمةزعنفةوجود!يتشبهها)الجغرا!يا(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:ان!
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وأالشعاعيالفطارمرض.مرص،الشعاعيالفطار

نادرولكنهالبشر،علىيؤثرمعدمرض،الشياتداء

الفمفىمؤلمةخراجاتتكونأعراضهوأهم.الحدوث

تطورمعالخراجاتهذهوتتضخم.الهضمأجهزةأووالرئتين

لهذهويمكنأشهر.لعدةالغالبفييستمرالذيالمرض

والعضلاتالعظمحلاا!منالجلدإلىتنفذأنالخراجات

ويمكنالصديد.منكبيرةكمياتوتسرلبتنفجر،حيث

:من،رئتيهأوالإنسادفكيدمرأنالشعاعىالفطارلمرض

الحهازخلالأطعامامروريحبصأنكذلكالممكن

يصيبأ!دياأسشعاعياالفطارمرضويسمى.الهضمي

العنقيالشداعيالفطارايلأخرىوالحيواناتالماشية

تنموالتيالكبيرةالخراجاتإلىالاسمهذاويشير.الوجهى

عنقه.أوالمصابالحيوانرأسعلى

تنتمىبكتيرياطرلقع!الشعاعيالفطارويحدث

بملاهوائيةبكتيريا:هىالشعية.البكتيرياتسمىلمجموعة

منكبيرةكمياتوجودفيالعيعقلاتستطيعأي

بينعادةتعيشالتيالشعيةالب!ضيرياأما.الأكسجين

تحدت*أطتةواسنالىالأب!تالواقعةالصغيرةالفراغات

اختيالأماكنفىبحريةالانتشاراستطاعتإذاإلاضررا،

واشئتانالمتآكلةالأسناداوتمثل.الأكسجينلايصلها

ويستعمل.للإصابةتعرضاأماكنثلاثةأكثروالأمعاء

الشعاعي.الفطارلعلاجالبنسلينالأطباء

الكيميائيةالموادمنعددايفرزفطرماولاوو

الفطريةالسموموتتكون.الفطريةالسمومتسمىالسامة

نأرغم،الأخرىوالنباتاتالمتعفنةالغذائيةالموادعلى

المحاصيلوتشمل.فطريةسموماكلهاتفرزلاالأعفان

الذرةالفطريةبالسمومالأحيانأغلبفيتصابالتي

فالأطعمة.السودانيوالفول،والقمحوالأرز،،الشامية

قدالملوثةالمحاصيلمنالمصنوعةالحيواناتوأعلاف

ومنتجاتاللحومأنكما.والحيواناتالناستسمم

الحبوباقتاتتالتيالحيواناتمنالمستخرجةالألبان

الجهاتوتفحصبالبشر.أيضاتضرقدالفاسدة

السموممعدلاتالبلدانمنكثيرفيالختصةالحكومية

.الحيوانعلفوفي،الطعامفى

السمومتفرزالتيالأعفانتكونعلىالرطوبةوتساعد

المناطقفيالنموإلىالأعفانهذهمثلوتميل.الفطرية

.الباردةالأجواءفيتتكونقدأيضاولكنها،الرطبةالحارة

آلافماتمثلا،العشرينالقرنمنالأربعينياتفخلال

تركتحبولالأكلهم)سابقا(السوفييتىالاتحادفيالناس

فأصبحتالشتاءفصلطوالالثلوجتغطيهاالتيالحقولفي

والتخزينوالتجفيفالحصادعملياتوتساعد.ملوثة

تفرزالتيالأعفانتكونمنعفىللمحاصيلالملائمة

الفوية.السموم

الفطريةالسموممنمجموعةعلىاجريبحثوأفاد

أمراضاتسببالفطريةاسممومأنالأفلاتوكشناتتسمى

،المثالسبيلوعلى.الطعامتسميمجانبإلىأخرى

الأفلاتوكسيناتأطعمتالتيالمختبرحيواناتأصيبت

الكبد.بسرطان

،عادةينمو،دقيقبسيطلزحفطرالمخاطيالفطر

تقليدايصنفوكان،المبتلةوالتربةالمتعفنالخشبعلى

ومع.النباتيةوالمملكةالحيوانيةالمملكةمنكلضمن

الوقتفيالأحياء،علماءمنالكثيرونيصنفه،ذلك

الفويات.مملكةضمنالحاضر،

فيالأخرىالفطرياتمعظمتشبهالخاطيةوالفطريات

وتقوم(.دقيقةجنمسية)خلايا،الأبواغطريقعنتكاثرها

بسيطة،خليةمكونةتنبتالتي،الأبواغهذهبنثرالرياح

سابحة(الحى)الكاثنالمتعضيةوتتحركواحد.سوطذات

هذأالبوغيفقدبعد،وفيما.السوطبفض!!،وهناكهنا

كتلةهيئةفيالخلايا،منكبيرعددويتحدأصسوط،ا

البطيئة.الزاحفةالحركةعلىأغدرةالديها،الشكلهلامية

أحيانايبابمرضها،البلازموديومتسمىالتيالكتلةوهذه

الخاطية.الفطرياتمنالنباتيالجسمتشكلوهي.سم03

منكتلإلىالغروانيةالكتلةهذهتتطورالمطافنهايةوفي

الكتلهذهتوجدماوغالبا.بالفطرياتالشبيهةالأبواغ

الأبيضبينلونهاويتراوحالأشجار.وقلفجذوععلى

وال!حمر.والبرتقالي

ينتجفطرالنفاثالفطر

بيضاءكرويةثمرات

ومعظم،الأبواغبداخلها

للأكل،صالحالنفاثالفطر

يتحولأنإلىكذلكويظل

وعندما،إسفنجيةمادةإلى

فيتتكوننموهيكتمل

،الأبواغمنكتلةداخله

النفاثالفطرأوأرجوانيلونذات

عددشجمعوقد.زيتوني

منهاينبعثوقد،الفوهةعندالدقيقةالأبواغمنكبير

الضغطأوالثمارلمسعندخفيفدخانىغبارأحيانا

أحدهماالنفاثالفطرمننوعينفيهذاويشاهدعليها.

النفاثالفطرهووالثاني(.)النشوقالسعوطوعاءيسمى

سم.03نحوعرضهيبلغالذي،العملاق
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)الكلوروفيل(،اليخضورمنتخلوكائناتتالفطرب

الغذاء.لصنعالنباتاتتستعملهاالتيمالخضراءالمادةوهي

منبدلأولكنهاغذاءها،تصنعانالفطرياتتستيمولا

المحيطة.البيئةمنالغذاءتمتصذلك

منأكثرهناكالفطرياتعلماءلرأيوتبعا

الخمائررؤيةيمكنولا.الفطرياتمننوع501).00

موالمجهر،بدونالأخرىالخليةالوحيدةالفطرياتوبعض

أنواعوأشمهر.المجردةبالعينالأنواعمعظمرؤيةيمكنذلك

النباتي.والصدأالغرابوعيع!والعفنالبياضالفطريات

الوحيدةوالفوياتالخمائرباستثناءالفطر.أجزاء

منالفطرياتمنالألمماسىالجزءيتكونالأخرىالخلية

وتشكل.الهيفاتوتسمى،الخيوطتشبهالتيالخلاياالاف

الغصينتسمىمتشابكةكتلةالمتفرعةالصغيرةالخلاياهذه

أنواعمنكثيرفىالفطريالغزلوينمو.الفطري)الغزل(

فعلىالفطر.عليهايتغذىالتيالمادةسطحتحتالفطريات

تحتعادةالغرابلعيشالفطريالغزلينمو،المثالسبيل

باسميعرفالذيالمظلةيشبهالذيالنموأما.التربةسطح

وينتجللفطر.الثمريالجسمالواقعفيفهوالغرابعي!

عنتتكشفالتىالأبوأغتسمىخلاياالثمريالجسم

بذورمنتعقيداوأقلأصغروالأبواغ.جديدةهيفات

التكاثر.منالكائنيمكنمنهاكلأولكنالنباتات

المجهريةوالأنواعالخبزعفنأنواعبعضوتحمل

تسمىصغيرةتراكيبفيالأبواغالفطرياتمنالأخرى

فيالحوافظتتكونالبوغية(.)الأكياسالبوغيةالحوافظ

تسمىمستقيمةهيفاتأطرافعلىالأسودالخبزعفن

الرئداتتسمىأخرىهيفاتوتنتشر.الحوافظحوامل

بتثبيتالجذورأشباهوتقومالخبز.سطحعلى)المدادات(

الحوافظمنمجموعاتتتكونماوعادة.الهيفاتهذه

الجذور.أشباهفوق

مكانكلفىالفطرياتتعيم!الفطر.يعيشكيف

طفيليةالفوياتوبعضالماء.وفى،الأرضعلىتقريبا

رمية،الآخروبعضها،الحيةوالحيواناتبالنباتاتتتغذى

منأخرىأنواعوتعيش.المتحللةالموادعلىتعيش

نملكلفيهابطريقةأخرىكائناتمعالفطريات

التكافلية.العلاقةبالمممالعلاقةهذهوتسمىمنهما،

طحلبمعمتكافلافطريعيم!قد،المثالسبيلفعم

بعضتعيشكما.الأشنةانظر:.الأشنةويكونان

باسمذلكويسمى،النباتاتجذورمعتكافلياالفطريات

منالكربوهيدراتاتالفويأخذحيثالفطريةالجذور

علىالحصولعلىالنباتيساعدالمقابلوفي،النبات

،والبوتاسيومالفوسفور،مثل،الهامةوالمعادنالماء،

والزنك.،والنحاس،يدوالحد

،والأعشاب،والشجيراتالأشجار،أنواعولمعظم

معينةأنواعوهناك.الفطرياتمعفويةجذريةعلاقات

معفطريةجذريةعلاقاتلها،الخيشوميةالفطرياتمن

لهالذيمثلأ،الاجارذبابةففطرالأشجار.منمعينةأنواع

معالعلاقةهذهمثليكونبيضاءنقطبهاحمراءكبسولة

السحلبنباتاتمجموعةأنكماالبتولا،أشسجارجذور

حيث،الفطرياتمعتكافليةعلاقةذاتعادةوهي

المعدنية.والأملاحالماءامتصاصعلىتساعدها

تحتويلالأنهاغذائها،إنتاجالفوياتتستيمولا

،الكربوهيدراتعلىتحصلوهي.الكلوروفيلعلى

وأ،الحيواناتمن،الأخرىالغذائيةوالمواد،والبروتين

وتفرزعليها.تعي!التي،المتحللةأوالمواد،النباتات

التىالمادةداخلالأنزيماتتسمىكيميائيةموادالفطريات

الموادبتحليلالإنزيماتتقومحيثبهاتتغذى

مركباتإلىوتحويلهاالمعقدةوالبروتينيةالكربوهيدراتية

الهيفات.تمتصهاأنتستطعبسيطة

تكوينطريقعنالفطرياتأنواعمعظموتتكاثر

)الخلاياالأمشاجباتحادالأبواغبعضإنتاجويتم،الأبواغ

وأالجنسيةغيرالأبواغفيسمىالاخر،بعضهاأما(.الجنسية

وتقوم.الامشاجاتحاددونتنتجوهيالناقصةالأبواغ

جنسيا.لاأوجنسياإماالأبواغبإنتاجالفطرياتمنالكثير

نقليتمبينما،الرياحبوساطةالأبواغمنالكثيرنثرويتم

عيشويقذف.الحيواناتأوالماءبوساطةالأبواغبعض

سقطوإذابعيدا.الأبواغالأخرىالفوياتوبعضالغراب

وينتجالنمو()يبدأينبتفإنهمناسبموقعفيالأبواغأحد

جديدا.فطرئاغزلأفترةبعد

،الأبواغتكوينطريقعنالخمائرتتكاثرأنويمكن

انتفاخويظهر.التبرعمبوساطةتتكاثرأنواعهامعظمولكن

خلويجدارينموثم،تتبرعمعندماالخميرةخليةفى

البرعمهذاشطورثمالأصليةوالخليةالبرعمبينليفصل

.جديدةخليةليصبح

الفطرياتتنتج.الفطرياتمنالشائعةالانواع

الغرابوعيم!السامالغرابعيشمثلالخيشومية

في-الخليةوحيدةأبواغوهى-أبواغهاللأكلالصالح

.الغرابعيشانظر:.القلنسوةأسفلمنطقةفيخياشيم

الغرابعشمثلالغرابعيشأنواعمنكثيرويعيع!

النباتاتمخلفاتعلىالحقولغرابعيشأوالمظلى

بالتربة.والحيوانات

المسطحاتموتالسحريةالحلقةفوويسبب

مختلفةدوائرشكلعلىمساحاتفي،والمراعيالخضراء،

الدوائرهذهيفسرونالناسبعضكانالماضيوفي.اللون

كثيروينمو.رقصهنأثناءالجنياتاقدامموضيعأنهاعلى
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الرسمديمب!تهو)كماالخبرأقصعةسطعا!كليعصيإإأيامعمترةنحو!حا،لتيوعا؟ترالأاياتالمص!إسالعمنهداالأسودالخبزعفن

اجسار(ا)علىالرسمضص!يورا!سطى(.االصورةدىمب!تهو)كماأضمريةااالأجساامشاهدةبم!!"اليم!ص(على

العفن.تركيب!كلأكترتفاصما

الثمريالحسم!

الخاصةالدوائرل!شودوائرهيئةعلىالفطرياتأنواعمن

قل!منينموفالفطرمميز.طابعلها،بالذاتالفوبهذا

مر!جاتالفصىأريفرزالنموحافةوعندالخارجإلىالدائرة

.نتراتإلىالتربةلكتيرياتحولهاالتيالأمونيوم

فيصغيرةثقوبفيأبواكهاالمساميةالفطرياتتحمل

أضه!طثرية(.اأ،حسام)1الإثمارمنطهقةمنالسفليالجزء

الأشحاربا،القوسيةالفطرياتمثلمنها،الكثيرويلتصق

صلبوبعضها.اهيتةاأ:الموتإلىسبيلهافىالتىأوالحية

الذيالجافأعفناأما.عديدةسنواتيعيشكالخشب

خصوصاالأخشابيدمرفهولاكريمانز،ميرليوسنوعيتبع

بسرعةينتشرأنالجافأضعفناويستطع.القديمةالمنازلفي

فروعإرسالطريقعنللإصابةالأساسىالموضعمن

الصوأبحتىو،الملا!أتخترقالتيالأوردةتشبهسميكة

،الجافوالعفن.الخشبإلىتصلحتىأيضاالأحمر

ل!صالراحصدوالهواءالرطوبةإلىيحتاج،اسمهمنبالرغم

ينمو.

وفطريات،الخيشوميةالفطرياتأصنافبعضوتجمع

،سامالفطرياتمنكثيرافإنذلكومعلاكلها،الثقوب

يعرفكانماورودا،أرفيالناسويقبل.أكلهيجوزولا

الغرابعيشعلى،واليابان)سابقا(السوفييتيبالاتحاد

طعملتحسينأساسايستعم!!وهو،للأكلأحالصاالبري

تخلي!!أوتجفيفيتمالشتاءأشهروفى.الأخرىالأغذية

فيمااصعتهلاكهيتمحتىأطلأكل،الصالحأخراباعيع!

تسمىالتربةسطحتحتتعيعشفطرياتوهناكبعد.

فيوالخنازيرأىببابالاستعانةعنهاالبحثويتم،الكمأة

.الكمأةانظر:.باهظةبأثمانوتباعوإيطاليا،فرنسا

لسرعةتريت!طالذيالحبزعفن،الأعفانوتشمل

معوداءجدرذاتكبسولاتتحملجنسيةلاأبواغبوساطة

هذهوتنمو.البوغيةالحوافظتسمىحواملعلىومحمولة

الحوافظتبدوحيث،الرطبالخبزعلىب!صرةالأعفان

منغرسةسوداءرؤوسذاتدبابيسوكأنهاالعديدةالبوغية

الناسبعضعليهاويطلق.ناعمةبيضاءدبابيسمخدةفي

وتنتميالمميز.شكلهابسببالدبابيسأعفاناسما

البنسيليوم.جنمم!لىإلخضراءواشرقاءادالأعفاا

عليهايطلقمهمةعقاقيرالأعفانابعفر:تنت!

تدمرأوالحيويةالمفماداتوتضعف.الحيويةا!لضادات
.الأمراضتسببالتيالأحرىاأح!صائناتاأهأ!ب!ضير!اا

فليمئالبنسلينألكسندرنياخبريصاأأجه!ضيرياااآعااكتشف

وتنئالعديد.حيويمضادأوأ!وهوأم،628عامفي

البنسلين.البنسيليومفطرمنهارالخضراءالفطرياتمن

تدمرحيث،كبيرةخسائرأنحطرياتالعضتسبب

.الأخرىوالنباتاتالمحاصيلمنالعديدأطفيليةاالفطريات

النباتاتتهاجمالتيالمهمةأطفيليةاالفطرياتوتشمل

البنسيليوم،فطرأعفانبعض

يسبا،لالصورةاسديامما

سعضر،احالراتمارإتلاث

إل!اتئسمصالأحرىااخالأ!ا

الح!!.م!معينةأنواع

أصابوقد(لتفحم)االسناج

وتسب!،المتساميةالدرغلبات

اطهفيليةاوالفطرياتالتثحمات

فىكبيرةخسائرالأحرىا

.الحبوبمحاصي!!

!!!!

ء

*

-
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أمراضاالاخربعضهاويسبب،والتفحموالصدأالبياض

ومن،سامةالغرابعيعشأنواعوبعض.والإنسانللحيوان

تسببأوخطرةأمراضاأكلهاعندتسببأنالممكن

فيالأطعمةمنالكثيرفسادالأعفانوتسبب.الوفاة

أخرىوفطرياتالبياضيسببأنويمكن.الرطبةالأجواء

.الأخرىالأشمياءوبعض،الكتبوأغلفة،الملابسفساد

.الأخشابتعفنأوتحللأيضاالفطرياتتسببوقد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اعراباعيشالطميلياتالأعفيسة

ال!فاتالفوالعفىالحميرة

العربيةالبلادفىالبريالنباتان!:.التفاحفطيرة

(.التفاح)فطرة

الشمالى،القطبمنمناطقفىيعيعق،مائىحيوانالفظ

أنيابله.أ!ادئاالمحيطوشمالي،الاطلسىالمحيطوشمالي

علىتساعدهزعانفهيئةعلىمنبسطةأقداموأربع،عاجية

السباحة.

ألواحامتدادعلىالفظيتجول،والربيعالشتاءوفي

يقضي.الشواطئعلىيمكثالصيفوفى،العائمةالجليد

المفضلغذائهعنللبحثالماءفيطويلةمدةالفظحيوان

شكلفيلسانهمعستخدماالماءمنيلتقطهحيثالمحار،من

مصفىيبدأثم،فمهداخلالمحاراتطريقهعنيمتصفراغ

اللمص!حساسةغليظةشعيراتوللفظ.الصدفمناللحم

.الطعاماكتشافعلىتساعدهالعلياشفتهعلى

الكبيرةالفقماتضمنالفظحيوأنالعلماءيصنف

كجم.أ/004ويزنم،7.3طولإلىالذكرينموحيث

بوجودالمشابهةالحيواناتبقيةعنالحيوانهذاويتميز

أسفل.إلىوتتجهمتر،طولإلىتمتدقدطويلةأنياب

الدببةضدالنفسعنللدفاعالأنيابالفظيستخدم

بهايتسلقكلاباتبمثابةأيضايستخدمهكما،القطية

ويساعده،نفسهصللدفاعأساسايستعمله!اطوللاننالادلهالفظ

.الباردةبيئتهفىالعيمقعلىالسميكجلده

،جرحأوغضبإذاإلاالإنعسانلايهاجموالفظالجليد.

ويصدر.بأنيابهالصيدقاربأوالصياد،يصيبحيث

كيلومتر،بعدمنسماعهيمكنعالياخواراالفظحيوان

مكانه.علىالصيادينالخوارهذاويدل

كلالأنثىتحملحيث،الثدييةالحيواناتمنوالفظ

ولونتوأما.تلدوقلما،سنتينلمدةبصغارهاوتعنى،سنتين

يعيشوقد.فاغبنيكبارهولون،بنيرماديالفظصغار

القيم،فيالعيم!يفضلوبعضهاسنة،04مدةإلىالفظ

هذاالإسكيموويصطاد.منفردايعيع!الاخروبعضها

الأستارعملفىجلدهواستخداملحمهلأكلالحيوان

التدفئةفيشحمهزيتمنوالاستفادة،والقوارب

،الأنيابعلىبالنقعقالإسكيمويقومكذلك.والإضاءة

مد.الصبومناظرالحيواناتلبعضأشكالوعمل

الفقمة.:أيضانظرا

دلرئتين(بمأخرى)وظائؤ،الرئةانظر:.السطحيالفعال

.والصابونالمنظف

)1!داء(،ا!صناعةالآ!ت(؟)مبادئالالةانظر:.الفعالية

الكفاية.

بزمن،مقترنحدرثعلىيدلما-النحوعدمفى-الفعل

مثل:(،بالفعل)المبدوءةالفعليةالجملةأركانمنركنوهو

إلىالزمنعلىبنائهدلالةحيثمنوينقسممحمد(.)جاء

علىيدلوهو،كتبمثل:،الماضىالفعل:أقسامثلاثة

مثل:،ا!لفمارعوالفعل،الماضىالزمنفيالفعلحدوث

وفعل،الممتقبلأوالحاضرالزمنعلىيدلوهو،يكتب

الفعلبناءمنمأخوذأبرصيغةوهو،اكتب:مثلالأمر،

إحداثه.المطلوبالفعلعلىللدلالةالمضارع

عليه،الداخلةالأدواتبسببالفعلزمنيتغيروقد

يكتبلم:مثل،لمالأداةبعدالمضيعلىالمضارعفيدل

مثل:،أشرطيةاإنبعدالمستقبلعلىالماضيويدلزيد،

يأتىالتيالاقعالوتسمى(.فأكرمهغدامحمدجاء)إن

تأتيماأما،متصرفةأفعالاوالأمروالمضارعالماضيمنها

أفعالمثل،الجامدةالأفعالفهيفقطواحدزمنعلى

به(،أجمل،أج!عله)ماوالتعجببئس(،)نعموالذمالمدح

ماخلا(.عدا،)ماوالاستثناء

إلىمنهايتألفالتيحروفهحيثمنالفعلويخقسم

كتب،:مثلجذورثلاثةمنماتألفوهو،ثلاثي:قسمين

.دحرج:مثلجذورأربعةمنتألفماوهوورباعى

مجردافعلاوحد.هاجذورهمنيتألفالذيالفعلويسمى

الجذورمنيتآلفماأما،قل،يخرج،دحرج،كتب:مثل
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،تدحرج،كاتب:مثلالمزيد،فهوأخرىوحروف

إلىجذورهإلىبالنظرالفعلوينقسم.تقول،يستخرج

كلهاجذورهكانتماوهو،الصحيحالفعلقحسمين:

والفعل،شكأخذ،،زلزل،دحرج،كتب:مثلصحيحة

وجد،:مثلعلة،حرفجذورهأحدكانماوهو،المعتل

ثلاثةإلى،بدوره،الصحيحالفعلوينقسم.مضى،قال

حرفانولاهمز،جذورهفيأجسماوهو،سالم:أقسام

أحدكانماوهوومهموز،نصربممثل:واحد،جنص!من

مضعف:نوعانهو،ومضعفأخذبممثل:همز،أصوله

مثل:واحدجنسمنولامهعينهكانتماوهو،الثلاثي

الأولىولامهفاؤهكانتماوهو،الرباعيومضعصمد،

مثل:آخر،جنسمنالثانيةولامهوعينهجنس،من

وهو،المثال:أقسامخمسةإلىفينقسمالمعتلأما.وسوس

ماوهو،والأجوفوعد،:مثل،علةحرففاؤهكانتما

ماوهو،والناقصبمقال:مثلعلة،حرفعينهكانت

ا!لفروق،واللمفجرى،:مثلعلة،حرفلامهكانت

واللم!بموقى:مثل،علةحرفىولامهفاؤهكانتماوهو

مث!ط:علة،حرفىولامهعينهكانتماوهو،المقرون

.طوى

مبنيإلىبالعواملآخرهتأثرحيثمنالفعلوينقسم

منتجردإنالمضارعوهوومعربوالأمر،الماضيوهو

بأداةيسبقلمماالمضارعويرفع.والتأنيثالتأكيدنونى

الممثل:جزمأفىاةأومحمد(،يذهبالنمثل:نصب

ماوهولازم:قسمينإلىالفعلوينقسممحمد(.يذهب

)شربمثل:ومتعدمحمد()ذهب:مثلبالفاعلاكتفى

)أعطى:مثلمفعولينإلىالفعليتعدىوقدلبنا(سعيد

علاقتهحيثمنالفعلوينقسمدرهما(.الفقيرمحمد

)ساعدمثل:اللفاعل(للمعلوما!لبني:قسمينإلىبالفاعل

)كسرمثل:اللمفعول(للمجهولوالمبنيخالدا(،محمد

قسمين:إلىربالأسماءحيثمنالفعلوينقسم(.الباب

مثل:الفعليةالجملةفىالفاعليرفعالذيوهو،التامالفعل

علىيدخلالذيوهوالناقصوالفعلمحمد(،)ذهب

الخبروينصبله،اسماليكونالمبتدأفيرفعالاسميةالجملة

حاضرا(.زيد)كان:مثل

المنعك!.الفعلانظر:.الائعكاسيالفعل

المسدميأتيهصالحعملكلالإسلامفيالخدرفعل

الخيرفعليقتصرولاالرياء.منخالصااللهوحهبهيبتغى

كليشملبلالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرعلى

منكثيرويربطالتعبد.بنيةيأتيهالمسلمدامماالمباحات

وإن!وهو،اللهمحبيلفيالمالبإنفاقالخيرفعلالناس

إماطة:مثلذلكمنأكثريشملأنهإلاالمجالهذافي

نإبلالجار.إلىوالإحسانالوالدينوبرالطريقعنالاذى

نأكما.الحديثفىوردكماصدقةأهلهالرجلإتيان

مهمأساسيمبدأ،المثوبةوطلبتعالىللهالنيةإخلاص

.وغيرهالمسلملدىالخيرفعلبينيفرق

فعلبابفىيدخلأنهيبدومماكلهاالكفارأفعالأما

،الأعماليحبطالكفرإنإذ،القيامةيوملهقيمةفلاالخير

ينفقونما)منل:وتعاليتباركاللهقولذلكنىجاءفقد

قومحرتأصابتصرفيهاريحكمثلالدنلاالحياةهذهفي

تعالى:وتوله.ا17؟عمرالىال.!..فأهلكتهأنفسهمظلموا

ماءالظمآنيحسبهبقيعهكسرابأعمالهمكفروا)والذين

93.الور:.!..شيئايجدهلمجاءهإذاحتى

الرفاهيةتحقيقيعنىالمسلمينغيرعندالخيروفعل

يسهمونالذينوالجماعاتالأفرادبوساطةللبشر

فعلويختلف.وأموالهمممتلكاتهميهبونأو،بخدماتهم

كبيرةمجموعةيساعدماعادةأنهفىالإحسانعنالخير

أفراد.عدةأوفردمنأكثرتضمامؤسسةأو

فعلمننوعاتقريباالحضاراتمعظممارستوقد

الملكيةالعائلاتكانتواليونانالقديمةمصرففىالحير.

أعانتكما،والجامعاتالمكتباتللإنشاءالتبرعاتتقدم

.الأيتامودورالمستشفياتالوسطىالعصوركنيسة

القانونيالأساسكان،سكسونيين-الأنجلوقانونوفي

أقرالذيالهباتاستخداماتمرسومإلىيستندالخيرلفعل

مساعدةعلىالقانونصدقإذأم،106عامإنجلترافى

العونقدمأيضاأنهكما.والأيتاموالمسنينللفقراءحكومية

.والجامعاتوالمدارسالمستشفياتمثلالمؤسساتلتلك

الهباتساعدتالأمريكيةالمتحدةالولاياتوفى

الكنائس-منكثيرإنشاءعلىطوعياالمتبرينمنالمقدمة

سبيلفعلى،والمستشفياتوالكليات-مبكرزمنفى

هارفاردكليةودعمإنشاءعلىالتبرعاتساعدت،المثال

أسسام،097عاموفىأم،636عامتأسمستالتى

.الشبابمنالمستحقينلمساعدةصندوقافرأنكلينبنجامين

منجانباسميشسونجيمسخصصام،982عاموفي

سميشسمون.مؤسسةلإنشاءالمال

مثل،الكبيرةالثرواتذويمنالاخرونالأفرأدأما

مؤسساتبنوافقد،كارنيجيواندروروكفلر،ديجون

الولاياتفي،الإنسانيةالحالاتتحسينأجلمنعملت

الدولي.المستوىوعلى،المتحدة

تنشأشعوريةلاتلقائيةحركةا!ىالفعل

إذاللجلد.دبوسكوخزحسي)مثير(لمؤثراستجابة

قبلبعيذاتنتفضفإنكساخنافرناقصد،غيرمنلمست



الأفعالوتسمى.تفعلهفيماللتفكيروقتلديكيكونأن

قبل،منلهايخططلمالتيتلكأي،النوعهذامنالتي

عنهتتسببمؤثراانعكاسكلويتضمن.المنعكسةالأفعال

الفرنلمسفإن،السابقالمثالوفي.اللاشعوريةالاستجابة

الاستجابة.هوبعيداوالانتفاضالمؤثرهوالساخن

ملاحطها.السهلومنجداشائعةالمنعكسةوالأفعال

العينبؤبؤفإنشسخص،عينإلىضوءوجهإذامثلا

الضوءيزولوعندماحجفا(.)يصئأصغرينكمش

مرةللاتساعالعينبؤبؤيعود،الظلفىالعينوتكون

هوالعينبؤبؤفعلوردالمؤثرهوالضوءوقوعويعد.أخرى

المنعكسةالأفعالالأطباءيختبرماوعادة.الاستجابة

عظامعلىبالدقالشخصيفحصونعندمامتكررةبصورة

يجلس.الركبةمنعكسبتجربةيعرفماوهوالركبة

المفصلتحتالطبيبويدقمتعاكستانوركبتاهالمريض

.فجأةتربخالمريضقدميجعلوهذا،مباشرة

العلماءيسميهاالمنعكسةالأفعالمنالنوعوهذا

كللدىتحدثوهي.الشرطيةغيرالمنعكسةالأفعال

للسلوكوخلافا.كثيرةحيواناتوفيالعاديينالأشخاص

تتطلبلاالشرطيةغيرالمنعكسةالأفعالفإن،الإنساني

لأنلاشعوريةأعمالآتعدوهي.خاصةخبرةأومعيناتعليما

المؤثر.وجودعنددائماتحدثالاستجابة

المنعكسةالأفعالأغدب.المنعكسالفعليحدثكيف

أحداثأربعةفتتضمنالبسيطةالأنواعأماجدا،معقدة

-2الاستقبالأ-:باختصارعليهانطلقأنيمكننا

المستقبلاتتستقبل.الاستجابة-4الانتقال3-التوصيل

المستقبلاتوهذهالمؤثر.-حساسةعصبيةأطرافوهي-

وأأواللسانالأنفأوالأذنأوالعينفىتكونانيمكن

منوتنتقلنبضاتإلىالمؤثرمنالطاقةوتتحولالجلد.

لهبالشخصيلمسفعندما.آليةلصورةيحدثاللنعكسالفعل

وتملغ.الشوكياضخاعاإلىالعصبامتدادعلىال!بضاتتنتقلشمعة

الخلف.إلىالذراعتسحبالتيالعضلاتإلىالرسالة
387ريلفقاا

الأعصابإلىومن!طالمركزيالعصبىالجهازإلىالمستقبل

وتوصل،ال!نحكملاتحركةفيتتحكمالتيالحركية

دافعةوالأوتارالعضلاوتإلىالنبضاتالحركيةايلأعصاب

الفعل.أوالامشجابةإلىإياها

شخصاأننفترض،المنعكسالفعلأحداثولتوضيحع

علىتؤثراللهبحرارةفإن.بإصبعهشمعةلهبلمس

عصبيةنبضاتيولدوهذا،الإصبعجلدفيالمستقبلات

وتوجد.الشوكيالنخاعإلىالحسيةالأعصابعبرتنتقل

تتشابكالتيالحسيةالأعصابأليافالشوكيالنخاعفي

منالعصبيةالدفطتوتمر.للأعصابالحركيةالأليافمع

العضلاتإلىفتوصلهـ،،المقابلةالحركيةالأليافهذه

ترتدالشخصيدفإنوعندئذ،.الانكماشإلىبهاوتؤدي

للخلف.

ذإهذا،منت!دقيداأكثرتكونالمنعكسةالأفعالوأغلب

مثلالعصبيالجهازمنأخرىأجزاءاشتراكدائماتتطلب

اللاشعورية.الأفعالمنأسرعالمنعكسةوالأفعال.الدماغ

بالألم.الإحساسلدىحارفرنعنبعيداتنتفضانفيداك

يتعينماذاكشقريروقتاتستغرقأنإلىحاجةفيولمست

بالضبط.تفعلهأنعليك

الأفعالمنبعددالعاطفيةللمؤثراتالناسويستجيب

كماشفويقيس.والتنفسالدمضغطمثلالمنعكسة

العاطفية.للمؤثراتالجسمأفعالردودبعضالكذب

ضعيفةعاطفية،استجاباتلهدائمايكذبالذيفالشخص

.الكذبكاشفانظر:.أفعالهردودبسببكشفهايمكن

المنعكصالفعلمز،آخرنوع.الشرطىالمنعكسالفعل

يشمعندمابسيلمثلا،الكلبفلعاب.بالفعلمرتبطايكون

بافلوفإيفانالرو!ئيالأحياءعالمأوضحوقد.الطعام

فييعدأنهرغم-اللعابسيلانأنأم(،369-)9184

فعلرديصبحانأيمكن-الطعاملشمتلقائيافعلردالأص!!

فيهايحضرمرةكلفيجرسايقرعبافلوفكانشرطيا.

قرععندماالكلبلعابسالأنوحدث.للكلبالطعام

بينالكلبربطفقد(.الطعاملهيقدمأندونالجرسبافلوف

.والطعامالرائحةبينربطمثلماوالطعامالجرسقرع

العمبي.الجهاز:أيضاان!

أكثروهنالك.وجمجمةفقريعمودلهحيوانالفثاري

ثمانيفيتصخفالفقارياتمننوع000/04من

الأخرىالأسماكيفترسسمكوهو،الجريث-أطوائف

الرأسالدائريةالأسماكمننوعوهو،الجلكى2-

الأسماك-4أخرىغضروفيةوأسماكالقرشأسماك3-

الزواحف6-والبرمائياتالضفادع5-العظمية

.الثدسات8-الطيور7-

!
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تسمىعظاممنمكونفقريعمودالفقارياتولمعظم

الآخر،لبعضهاليسول!ش،الفقريالعمودانظر:.فقرات

نإكما.عظمىفقريعمودمثلا،القرش!كأسماك

لشمعي(.)نسيجغضروفمنمكونالفقريعمودها

يعنيوهذا،التماثلثنائىبجسمالفقارياتكلوتتميز

ويقسم.الأيمنجالبهايشابهجسمهامنالأيسرالجانبأن

للفقارياتأنكما.وجذعرأسإلىعادةالفقارياتجسم

وهى،أضديياتاجذعوينقعسماعنقا.رتبةالأعلىالبرية

صدرإلىصغارها،لإطعاملبنيةبغددتتميزحيوانات

.الأطرافمنفقطاثنانزوحانوللفقاريات.وبطن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطائرالعصبىالحهارالأسماك

لقرلقالحبلياأمفيوكمسى

اللافقاريالتاريحقملماحيوانالرمائيات

ا!رلكالبالذالثديكات

ح!الزوالحلاحمبا

الحكومةهزتماليةأزمةالجنوببحرفقاعة

شركةأنشئتفقدعشر.السالغالقرنأوائلفينيةالبريط

معائبريطانيةأخجارةالتحس!!أم171عامالجنوببحر

احتكارعلىانشر!صةوحصلت.الأسبانيةأمريكادول

ولالمقاب!!.اشبرلمانمنأعضاءبرشوةم8711عامتجاري

ارتفاعإلىالتوقعاتأدت.القوميةالديونالشركةتحملت

عاموفي.جنيه0001إلىجنيه001منالسهمسعر

.الارتفاعهذامثلتبررلاالشركةأرباحأناتضحأم072

كثيراالأسهمقيمةفتدنت،السوقها!يإلىذلكوأدى

منكثيرإفلاسعنأسفرالبيعفيمأساويهياجبسبب

المستثمرين.

علىالقدرةالشخصمعهايفقدحالةالذاكرة!قدان

يكونوقد.الجديدةالخبراتأوالماضيخبراتاستعادة

ينسىكاملا.ي!صنأنويندرحالاتهمنكثيرفيجزئيا

ولكن،الزمنمرورمعالصغيرةاليوميةالأحداثمناالفرد

فراغاتلديهتوجدالذاكرةفقدانيعانىالذيالشخص

الذدنللناسويمكن.الذاكرةانظر:.الذاكرةفيكبيرة

غيرعلىويتجولوابيوتهميغادرواأنالذاكرةفقدانيعانون

مكانفيجديدةحياةيبدأونثمومنمعينةلفترةهدى

الذاكرةفقدانمعاناةأثناءالتجوالهذاويسمىأخر.

الذاكرةفقدانيحدثأنويمكنالمنشأ.النفسيالهروب

الإصابةأوالمرضأوالخرفأوعاطفيةصدمةبعسبب

ويكونالعقاقير.لبعضالجانبيالتأثيربسببأوالجسدية

علىعادةمقتصراعاطفيةصدمةعنالناجالذاكرةفقدان

ويعالج.الصدمةبسببمباشربشكلالمتعلقةالأحداث

بالتنويمعاطفيأصلمنالنابخالذاكرةفقدانالأطباء

الأمرأضتسببأنويمكنبالعقاقير.أوالمغنطيسي

يصبحبحيثالعقلفيفعليةتغيراتالجسديةوالإصابات

مستحيلا.التذكر

)العلاجالصممإصالات(،ا)االأذنانظر:.السمع!ثدان

(.الطبى

كبيرةكميةالجسممعهايفقدحالةالسواوو!قدان

فقدانيكونالسوائلفقدانحالاتمعظم!فىاطاء.من

أعراضوتشتمل.الجسمفىالأملاحبفقدانمصحوباالاء

الخاطيةالأغشيةفيجفافعلىالخفيفالسوائلفقدان

وترهل،والبولالعرقوقلة،والحنجرةوالأنف،بالفم

فقدانفإنالحاد،السوائلفقدانحالاتفيأماالجلد.

نبضاتتسارعإلىيؤديالسريعوالسوائلالأملاح

إلىيؤديبل،والصدمة،الدمضغطوانخفاض،القلب

.الموت

السوائلفقدانأمحبابأكثرأنعلمياالمعروفومن

السوائلفقدانفإنوكذلك.المعديأ!الإسهاإلىيعود

فىالأطفاللوفاةالرئيسىالسببهيالإسهالصاخاتجةا

لفقدانالأخرىالمسبباتوتشمل.أثالثاأ-اأسااد:ل

الجلديةوالحروقالتبولأوالتعرقوفرطالتقيؤ،السوائل

إلىطويلةلفترةالماءلقصيؤديربماكذلك.الشديدة

الغائبينالأشمخاصفإنهذاإلىوبالإضافة.السوائلفقدان

لأنهمالسوائلبفقدانيصابونطويلةلفتراتالوعيعن

للعطش.الاستجالةلايستطيعون

نأالخفيفالسوائلبفقدانالمصابينعلىويجب

الحادالسوائلفقدانحالاتأما.السوائلتناولمنيكثروا

الأطباءيستعملحيث،بالمستشفىمعالجتهامنفلابد

والأملاحالماءلتعويضالجلوكوزعلىيحتويمحلولآ

يحقنأوالفمطريقعنالمحلولهذاويعطى.المفقودة

لوريد.با

فيهيرفضعاطفىمرضالعصبيالشهية!قدان

الفتياتوسطرئيسيةبصفةويحدث.الطعامالشخص

تعنيالشهيةفقدانوكلمة.الصغيراتوالنساءالمراهقات

الشهيةفقدأنمرضىل!ش،الطعامتناولفيالرغبةانعدام

يعرضونولكنهم،الوقتأغلبللغايةجوعىيكونونقد

نفسية.لأمسبابالطعامعن

منلنوباتيتعرضونالشهيةفقدانمرضىوبعض

كبيرةكمياتخلالهايلتهمون(للطعامغامر)شرةالضور
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ان!:التقيؤ.علىأنفسهميجبرونبعدوفيما.الطعاممن

المرفمى.الشره

هىالعصبيالشهيةلفقدانالرئيسيةالبدنيةوالأعراض

وزنمن%25منأكثرإلييصلالذيالوزنتناقص

،الدمضغطانخفاضالاخرىالأعرأضوتشمل.الجسم

وقد.الجسمعل!ناعمشعرونمو،بطيئةقلبوضربات

تبدألاقدوكذلك.المراهقينلدىالبلوغبدايةتتأخر

وأ،الحيضفيالعصبيالشهيةفقدانمرضىمنالإناث

مرضىمنالعديدويعزل.لديهنالحيضدوراتتتأ!ر

وأصدقائهم.أسرهمعنأنفسهمالعصبيالشهيةفقدان

ويعتبرون.حالتهميدركونلاالضحاياأغلبأنويبدو

.زائدةوأوزانهمأصحاءأنفسهم

العصبي.الشهيةفقدانسببحولالأطباءيختلف

الشهيةفقدانمرضىأنالنفسيينالأطباءبعضويعتقد

ليصبحوأالنموليتفادواأنفسهمتجويعيحاولونالعصبى

الشهيةفقدانمرضىأنالختصينبعضويقترح.بالغين

بأنهموالإحساسالاهتمامأجتذابيريدونالعصبى

.عزيزون

إلىالإدخالالعصبيالشهيةفقدانعلاجيشملقد

مرضىإدخالويجب.والأدويةالنفسيوالعلاجالمستشفى

سوءيعانونكانوأإذا،المستشفىإلىالعصبيالشهيةفقدان

المريضأسرةتخضعأنالأطباءبعضويوصى.التغذية

الشهيةفقدانمرضىمعظمعلاجيمكن.للعلاجأيضا

فيقاتلالمرضأنإلا.الفوريالعلاجتلقواإذاالعصبي

.الحالاتبعض

فقدواإذافقراءالناسويصير،والحاجةالعوزالفقر

العيعق.مستوياتأدنىأ!ميكفلالذيالموردأوالدخل

فيالسائدالاجتماعيةالقيمنسقيحددهاالفقرودرجة

.والمكانالزمانباختلافيختلفالنسقوهذا،المجتمع

فييعيشونالذينالناسمنكثيراأننجد،المثالسبيلفعلى

لهمالضروريمنأنهيعتقدونالصناعيةالغربيةالمجتمعات

أنفسهمويعتبرون.لائقةبصورةيعيشواحتىلمميارةاقتناء

منكثيرينظربينما.سيارةشراءلهميتسنلمإذافقراء

علىالسياراتإلىأخرىبلدانفييعيشونالذينالناس

علىعلامةسيارةاقتناءعدمولايعتبرون.كماليأمرأنها

عاصرواالذينالصناعيةالدولسكانيكنولمالفقر.

للمستوىأهميةذاتالسياراتيعتبرونالسيارةاكتشاف

اللائق.المعيشى

الفقرتأثيرات

فللفقراءالبشر.بنيمنلملايينالمعاناةالفقريسبب

يكفلطعاممنيحتاجونهماعلىالحصولفيأقلفرص

حالاتفيالمناسبةالطبيةالعنايةوتلقيالجيدةالصحةلهم

نسبةتزيدكما.الكافيالأكلأطفالهملايجدوقد.المرض

بقيةعنمبكرعمرفيوالوفاةالمرضمنالفقراءمعاناة

.الناس

فيالمنخفض،الدخلذاتالأسرمنكثيرتعيم!

لاالتيالريفيةالمناطؤ(أوالمدنمنالقذرةالفقيرةالأحياء

والملبس.والمأوىالطعاممنالأساسيةالاحتياجاتتكفل

ثابت،غيرمتدر،،دخلسوىالعمللهمولايوفر

تحتالفقراءءقالعديدويعمل.كافيةغيروضمانات

صحية.غيرأوخطيرةظروف

الماليةالمشاكلوتعملوالغضباليأسالفقريسبب

الأسرية.الروابطتوترعلىوالمرضيةوالعاطفية

وتهتم.أبرتمعاتمنكثيرفيكبيروزنللفقراءليس

التيالمجتمعفطالفئةبتلكوالخدميةالتجاريةالمؤسسات

سلطةوللفقراءخدماتها.منوتستفيدمنتجاتها،تشتري

بأصواتهملاءدلونمنهمالكثيرينإنإذمحدودةسياسية

سياسيمرشمحلايوجدأنهلاعتقادهمألانتخاباتفي

مساعدتهم.يستطيع

الذينالأطفالمز،كبيرةأعداداأنإلىالدرأساتتشير

طوالفقراء-نيظلممنخفضدخ!!ذاتأسرفييولدون

بعضوفي.بآبائهمأسوةبالعجزبعضهمويشعر.حياتهم

أنهاعلىال!بيرةالأسرإلىالفقراءينظر،العالمأنحاء

فىلأفرادهاالعملإيجادطريقعنللعيشتأمينمصدر

منهم.السنبكبارالعنايةأوأراضيهم

لهمتكفلالتيالتغذيةقلةالمحرومونالأطفاليعانىقد

ومن.المبكرةعمرطمسنواتأهمخلالالصحيالنمو

فرصةلهمتهيئ،حسنةبمدارسالالتحاقيتوقعواأنالنادر

سوية.حياةلهمتكفلالتيالتعليم

الفمرقياس

القرنمنالثمانينياتنهايةفيالفقرنسبةبلغت

عرضتحيثكبير،درجةالعالمأنحاءجميعفيالعشرين

السكانخص!يعادلماأو،وصحتهمإنسانبليونحياة

اخرإلىبلدمنالفقرتعريفويختلفللخطر.،الأقلعلى

الصعبفمنوبالتالئي،المعيشةمستوياتتختلفكماتماما

أنواعأكثرأنهوالمؤكدولكن.دقيقةإحصاءاتإعطاء

وأالقليلةالمواردذاتالدولفيتحدثوقسوةانتشاراالفقر

دولأوالناميةالدولعادةالدولهذهوتسمى.الناميةغير

الثالث.العالمانظر:.الثالثالعالم

الدولقائمةتحتقطرمائةعلىيزيدماويدخل

الصناعية.للدولسابقةمستعمراتكانتوقد،النامية

فيما-كانتأنهاالحالىالناميةالدولفقرأسبابومن
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منالكثيرالمستعمرةالقوىسلبتهامستعمرات-مضى

سياسيةمعاهداتناميةبلدانبضعةأقامتوقدثرواتها.

خلالأخربيةاالديمقراطياتبمأوالشرقيةالكتلةبلدانمع

الحربانظر:أخربواالشرقبينالباردةالحربسنوات

أ!فردادخ!!أنإلىالدولىالبنكتقاريروتشير.الباردة

أمريكيادولارا42دمنأقلكانالثمانينياتفيالسنوي

ناميةدولة35فىالفرددخلوتراو!.ناميةدولة93في

تراوخبمدولة91فىر،أمريكىدولار06.1.و624بين

أمريكي.دولار.057و.1)106بينالفرددخل

من%25نحوعاشالعشرينالقرنثمانينياتوفى

وهو-أحالمىاالمراقبةمعهدويعرف.تامفقرفيآلممياسكان

فييعيشونالذين-الفقردراسةفيمتخصصةمجموعة

ء.ل!تالسنويدخلهميتراوحالذينبأولئكتامفقر

والشرقإفريقياشمالىفىولعيع!.أمريكيدولار05و.

وفى.تامفقرفيأضاسامن%28منيقربما،الأوسط

من35%المستوىهذافىيعيشإفريقياصحراءشبه

الذينالأطفالمنهمالفقرشدةيعانونالذينوثلثا.الناس

.عشرةالخامسةسندونهم

والهند،الصيننجحتالعشرينالقرنثمانينياتوفي

نسبةتخفيضفىس!صانية،كثافةالعالمبلدانأكثروهما

أمريكافىالفقرنسبةالوقتذلكفىارتفعتبينماالفقر،

المناطقفىالعالمفقراءمعظمويسكنوإفريقيا.اللاتينية

اللاتينية.أمريكافىالمدنفىنصفهميسكنبينما،الريفية

بلدالىفيأ!دخا!انسبةالثمانينياتخلالانخفضتوقد

.%2هر%01ب!تتتراشحنسبةإلىاللاتينيةوأمريكاإفريقيا

للفقررسمياحذاأهتحدةاالولاياتتضعالفقر.حد

الذيالفردلدخلالأدنىالمستوىهوالخطوهذا.عامكل

الأدنىالحدكانوقدفقيرا.عنهدخلهيقلمنكليعتبر

،أم889عامأفراد،أربعةمنمكونةأسرةلدخل

المبلعلىالمقياسهذابنيوقد.أمريكيدولار000.21

المقياسهذاويفترض.المقبولللعيت!الألحرةتحتاجهالذي

.الطعامعلىدخلهاثلثعلىيزيدماتنفقلنالأسرةأن

ثلثعلىيزيدماالألحمرةفيهاتنفقالتيالبلدانوتشمل

%(،)54الفلبين%(،)55الهند:الطعامعلىدخلها

.(%)37وأيرلندا(،%93)إفريقياجنوب

نظرأالخطأإلىالبلدانبينالمقارنةتقودوقد

وفيالمحليةالاقتصاديةالأحوالفىالكبيرةللاختلافات

الولاياتتقع،المثالسبيلفعلى.والعاداتالمحستويات

وهوفردلكلالدخلمعدلجهةمنعاليةمرتبةفيالمتحدة

نحوعاشفقدهذاومع،أمريكيدولار004.61

عامالفقرخطتحتسكانهامن.000.00032

.ام889

القومىالدخلتقسيمنسبةتختلف.أخرىمقاييس

أليابانففي.العالمأنحاءفىالفقيرةوالأسرالغنيةالأسربين

إلىللبلادالقوميالدخلمن37%ذهبالمثالسبي!!على

نصيبكانتفقط%9وغنىالأكثرالأسرمن02%

الدخلنصفكانأ!نداوفيفقرا.الأكثرالأسرمن02%

ذهبفقط%هوالغنيةالأسرمن02%نصيبالقومى

كانتالمتحدةالولاياتوفي.الفقيرةالأسرمن%02إلى

فيأماالأممر.لأفقر%4والألممرلأغنى%46الأرقام

%5واللأسرلأغنىالدخلمن53%ذهبفقدالفلبين

لاالتيالريفيةالأسرنسبةهواخرومقياسالأسر.لأفقر

%05وإفريقيافي%04النسبةهذهتعادلأرضا.تمتلك

أقطارفي75%و،الفلبينفي7%0ووالهند،ماليزيافى

والإكوادور.بيرو:أ!لاتييةاأمريكا

فيالعالمفىلهممأوىلامنعددقدر.ا!لشردون

سمةوالتشرد.نسمةمليون001بنحوالثمانينياتنهاية

المتحدةالولاياتقانونيجبرالفقر.سماتمنواضحة

قوائمولكن.لهممأوىلامنإيواءعلىالمحليةالحكومات

الأسرلإيواءالسلطاتقادتالعامأطسكنالطويلةالانتظار

فىالمدنبعضتتسم.طويلةلفتراتمؤقتسكنفى

منالهائلةبالأعداد-الهندفيبومبايمثل-الناميةالدول

بلاالطرقاتيجوبونالذينالأطفالخاصةالمشردين

.مأوى

الفقرأسباب

ماوغالباالفقر،ألممبابمنرئيسياسبئاأ!ديوناتعد

العيش.سبلأوالوظيفةبفقدانسوءأأصشخصاأ!ةحاتزداد

إلىالأسرمنبعددالديونأعباءتؤديالهندمثلللدففي

تسديدتستطيعلاالغالبفىفهيالفقر،فيالدائمالعيش

حتىالدائنعندالعملإلىالمستدينفيضوأبدا،الدين

أجيالمدىعلىالدينعبءيستمروقد.لهعبدايصبح

والدهما.دينالمدينأبناءيرثإذاللاسرةمن

كارثةالمجتمعمنكبيرةشريحةتعانىوعندما

فإنوبائيامرضاأو،محصولفسادأوحرباأو،اقتصادية

تستطجعولا.والجماعاتالطبقاتجميععلىيؤثرالفقر

منالاممتفادةمعينةبامتيازاتتتمتعمجموعةأوأقليةأي

التحيزبسببللآخرينالمهيأةأضوظيفواأضعليمافرص

يكونفقدبمعواملعدةمنواحدامصدرهيكونقدالذي

.لغويأوجنسىأودينيأوقوميأوعرقىمنشأذا

بصورةالفقرانتشارفيالطهبيعيةالكوارثتسببت

فيأيرلندافيالبطاطسمجاعةتسببتفقد.واسعة

فيالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتمنتصف

منهرباالبلادمنالكثيروننزحكما،الألوفمئاتوفاة
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الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتفىجوعا.الموت

وفي.الألوفمئاتعلىإفريقيافيوالحربالجفافقضى

ممابنغلادشفيالجزرمنكثيراالإعصاردمرأم199عام

دفعتالكوارثهذهكل.الألوفمئاتموتإلىأدى

الهليتسببأنويمكنهذا.العدمإلىالناجينمنالملايين

الفقر.ازديادفىالاقتصاديوالركود

الفقرمحاربة

البلدأنفيالفقرومنظماتحكوماتعدةتحارب

الصناعيةالدولسكانمنالمحرومينأوساطوفىالنامية

الصناعيةالدولبعضحاولتوقد.الغربفىالمتقدمة

الاجتماعيةالرعايةتحسينطريقعنفيهاالفقراثارمنالحد

الوظيفي،التأهيلوبرامج،الاجتماعيةوالخدماتالمنظمة

.الناسبينالتمييزمنالحدقوابنومساندة

فىالعالميةالإغاثةووكالاتالخيريةالمنظماتتعمل

والدواءالطعامبتوزيعتقومحيثبمالناميةالبلدانمنالعديد

مشاكلتواجههاماوغالبا.وحاجةفقرأالأكثرالمناطقفي

والحواجزالردجةالمواصلاتطرقمثل،كبيرةمحلية

وغيرها.كالجبالالطبيعية

منالبلادهذهسكانمساعدةالمنظماتبعضتحاول

بصورةالموجودةالمواردامشغلالطرقأوالتقنيةتحسينأجل

الأملتبعثالمماثلةوالبرامجالمساعداتهذهومثل.أفضل

تحربةنجحتوقدالفقر.فيهيقلمستقبلوجودفي

حالةتناسببطريقةتسددالتيالهندفيالصغيرةالقروض

.المقترض

منالحدإجراءاتحولباقتراحاتالخبراءتقدموقد

تشملوهيالبلاد؟فيالقوميالمستوىعلىالفقر

البلدانتلكعلىالمستحقةالديونمنالإعفاءأوالتخفيض

حتىالامشيراد،قيودوإلغاء،الدائنةالصناعيةالدوللصالح

البنكمنكليرعىكما.بسهولةمنتجاتهابيعتستطيع

التنميةبرامجالوكالاتمنوعددالمتحدةوالامالدولى

اقتصاديا.ركوداتعانيالتيالبلادبعضفيالاقتصادية

نأيجبالتنميةهذهمثلأنالمراقبينمنالعديدويعتقد

الطبيعيةالمواردعلىثقيلاعبؤهالايكونحتىلهايخطط

.الغاباتمثل،البلدأنلتلك

ئاريخيةنبذة

كثيروفىالزمانقديممنذ-الفقرالناسمنكثيرعد

معظموتعتبره.الحياةفيمنهالابدحقيقة-المجتمعاتمن

الزكاةالإلمملاميالدينتضمنوقد.نقمةالمجتمعات

حياةعليهاتسيرالتيالمبادئمنأساسياجزءاوالصدقة

والعلماءالصالحينمنعددعاشوقدالفقير.انظر:.أفراده

الطبقىالنظاميتركلمالهندوفي.فقيرةحياةالدينورجال

منالهروبمنالمجتمعفيالدنياالطقةلأفرادأملاالصارم

فقره!ا.

علىالماضيفي(الدولىمنالكثيراقتصاداعتمدوقد

فرصةالرقيققيشحالمجتمعاتبعضوكانت.الرقيقتجارة

معظمهملكنو.حريتهمشراءأجلمنالخاصالعمل

والفقر.الرق:المزدوجةالمصاعبيعانونكانوا

فيصناعيةمجتمعاتإلىالزراعيةالمجتمعاتوبانتقال

إلىالريفيينال!!المنالكثيروننزح،العالمدولمعظم

ألاجديدفقرمصيدةفيبذلكواقعينالمدنفيالعيعق

العصورفىالإقطاعىالنظامظلوفي.المدنيةالبطالةوهي

حاجةسدعنمسؤولآللأرضسيدكلكانالوسطى

هذهصارتالإقطاعيةالحياةوبانتهاء.منطقتهفيالمحتاجين

المحلية،الاكأحاعيةالسلطةاختصاصمنالمسؤولية

ونما.باللإعانةهؤلاءتمدالمحليةالحكومةأوالكنيسةوصارت

الأسرفعاشتالفقراء،قانو!سمبينظامبريطانيافي

الإعاناتتدعمهاالتىالابرشيةعنايةعلىالمشردة

النظامتغيرالميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةوفي.الخارجية

،الإصلاحدورفيبالعيعشعلىيجبرونالمشردونفأصبح

ال!عانة.علىلايحصلذلكيرفضومن

هائلةأعداداوأوروباأمريكافيالصناعيةالثورةجذبت

الجديدةالمصانععما!كانحيث،المدنإلىالناسمن

كثيرةمصانع،درجتكمابمزهيدةأجورعلىيحصلون

واكتظت،المدنيةالبطالةفارتفعت.الأطفالتشغيلعلى

المكتظةالفقيرةالأحيا:،فىالفقراءفعاش،بالسكانالمدن

.بالسكان

الكتيرونبدأالميلاديا،عشرالتاسعالقرنوبنهاية

عنالبحثوبدأوأ،المحتومبالأمرليسالفقرأنيدركون

انتباهتوينبيأرنولدالبريطانىالكاتبولفت.الإصلاحات

عامنشرالذيالصناعيةالثورةبكتابهالعامالرأي

قصيربوقت!.لكبعدوافتتحت.بعاموفاتهبعدأم،884

يعملالا-تجتماعيةللرعايةمركزأول-للإيواءتوينبىدار

سميتوقد،المدينةفقراءلخدمةلندنفيفقيرةمنطقةفى

أخرىاجتماعيةمصلحةوأسعست.توينبىاسمعلىالدار

دارسمىالاجتماعيةللرعايةآخرمركزأآدمزجينتدعى

عامالمتحدةبالولايات،شيكاغومدينةفيوذلكهال

لحمايةقوانينىقأجلمنكفاحهافىونجحتأم988

الأمريكي.المجتمعفيالفقيرةالشرائح

لتأمينبرنامجلأرألمانياأجازت،أم988عاموبحلول

أقطارعدةكانتالعشرينالقرنأوائلوفي.الشيخوخة

أنشأتام،359عاموفي،مماثلةقوأبنسنتقدأوروبية

لمدشاملفيدراليبرنامجأولالمتحدةالولاياتحكومة

الاجتماعي.بالضمانالناسمنالمحتاجين
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حرحصةكزتر،العشرينالقرنمنالعستينياتوفي

الأقلياتوسطالفقرعلىانتباههاالأمريكيةاالمدنيةالحقوق

فيمختلفةإنجازاتتحققتالسبعينياتوخلال.العرقية

مأ819لعاميالاقتصاديالركودولكنالفقر.محاربة

.التقدمأعاقام199و

مختلفة،دأ،صاليبالفقرمشكلةعلاجالإسلامتحرى

ومنها،المنتجوالعم!!اسحعيعلىالمسلم!تحثمنها:

فيأساسيركنوهى(،)الزكاةالمفروضةالصدقة

جعلتبل!حدها،الخيرةللنوازعالأمريتركفلم،اللإسلام

نسبةنوعأحط!وجع!!أنواعا،جعلهاكما،فريضةالزكاة

ومما،الفقهحضبفىمفص!!هومماذلكغيرإلى،محدودة

اجتماعى.نظامأوسماويةديانةفينظيرالهنجدلا

المول!وعةفىعلةذاتمقالات

لتاضا1أ3لعااليةسماأاسامسلال!ا

ا!سطىالعصورالزكاةاممياآ

لفقيرالشمجوعيةايقيافرإ

تارتالهسد،الغمرارصكوكلطام،الإسلاميالاقتصاد

الاحتماعىالضمالىالمطالة

قئتار،احالماالإسلامفياضكافلا

الحمراءأ!دماشرياتعددفيهاينخفضحالةالدم!قر

الأيميا.أيضاشتسمى،العاديةأ!ةالحاتحتماإلىالصحية

إلىوتمقلهاشئت!ت،صالأحصسجينالحمراءالدمكرياتتأخذ

أكذاءامعالأكسجينايدمجوهناك.الجسمممائرفيالأنسجة

فلا،الدمبفقرالمصابأسشخصاأما.الطاقةإنتاجأجلمن

وبذلك.للأنسجةأص!صافىاالأكسجيننقليستطئدمه

والبشرة،الرأسوآلاموالغثيانوايلإرهاقدالضعفيحس

النفس.وقصر،للقلبالسريعوالنبض،والباردةالشاحبة

تسببهاحالةبل،ذاتهبحدمرضاليسالدموفقر

الجسدية.والاعتلالاتالأمراضمنمختلفةمجموعة

الكافيغيرالانتاج-أ:هيالدملفقرالرئيسيةوالأمسباب

التحطم3-.الدمفقدان2-.الدمفيالحمراءللكريات

الحمراء.الدملكرياتالمفرط

كلتموتالحمراء.الدملكرياتالكافيغيرالإنتاج

وإذا.الإنساندمفيالحمراءالكرياتمن8%حوالطيوم

نفسه،لالقدرالدمويةالخلاياهذهتعويضيست!إلجسملم

الدمويةالحمراءالكرياتإنتاجويتم.حتماالدمفقرفسينتج

.العظاممراكزفييوجدنسيجوهو،العظمنقيفى

التيوالفيتاميناتالختلفةالمعادنتوافرالعمليةهذهوتتطلب

الغذاء.طريقعنالجسمبهايتزود

علىالدماحتواءعدمحالةفييحدثالعوزيالدمفقر

حمضأو،21بفيتامينأوالحديد،منكافيةكميات

ل!نتاججوهريةالمغذيةالموأدهذهتعتبرحيث،أغوأجكا

إذاأيضاالعوزيالدمفقرويحدثالحمراء.الدمكريات

فمثلاجيدا.الغذائيةالموادهذهامتصاصالجسميستطعلما

الفيتا!ينامتصاصيتعذرعندماالخبيثالدمفقريحدث

الدمفقرمنيعانونأسذيناالمرضىالأطباءويعالج.21ب

بالمعالجةأوالغذاءإلىالمفقودةالمغذيةالموادبإضافةالعوزي

أطية.االأقراصأوالحقنطريقعن

قدرتهالعظمنقىفقدإذايحدثاللاتنسجيالدمفقر

الحالاتبعضوتحدثالحمراء.الدمكرياتإنتاخعلى

ابيضاضمثلالعظمانقيعلىتؤترانتيالأمراصابسبب

نتيجةالأخرىالحالاتوتحص!!.الأولىمراحلهفىأ!دءا

هناكولكن.الإشعاعيةأوال!جميائيةأطموادأضعرضرا

المصابونويتلقى.واضحسببلهاأجمم!،كثيرةتحالا

الدمنقلع!لياتطريقعنالمعالجة،اللاتنسجيالدمبفقر

والقيامجيدا،بالعملعندهمالعظمنقىيبدأحتىالمنظما،

نقييستطعلاكثيرةحالاتفيولكن.المطلوبةبوظيفته

يموتولذلكأبدأ،بدورهالقيامعلىقدرتهاستعادةالعظما

المريض.

للدمالمفرطللفقدانالجسميستجيب.الدمفقدان

ونتيجة.الدمفيالسائلالجزءليعوضالماءعلىبالحفافأ

،الدمفيالحمراءللكرياتالمئويةأضسبةاتتناقص!،أسدأ!ك

الدمفقدانيكونأدويم!ش.أررمافقرمرضرويحص!

حالةفيكمابطيئاأوالحروححالاتفيكماسريغا

النزفإيقافالمعالجةوتتطلب.المعدةفىأرراميةاأغرحةا

.الدمنقلعمليةإجراءالضرورةوعندالدموي

يسببالحمراء.الدملكرياتالمفرطالتحطيم

القديمةالحمراءالدمكريات)ت!صسر(تحطمالدمانحلال

بشكلالانحلالهذاحدثوإذا.والطحالالكبدفي

نقيفيالجديدةالحمراءالكرياتإنتاجعمليةمنأسرع

الانحلاليالدمفقريحدثوقد.الدمفقريحدث،العظم

كماالحمراء،الدمكرياتفيالوراثيللنقصنتيجةهذا

مكتسبا.يكونأنيمكن

الانحلالي،الدملفقرالوراثيةالأسبابوتتضمن

فييؤثراناللذينالوراثيالدموفقرالمنجليالدمفقر

الحمراء.الدمكرياتمنالهيموجلوبينىالجزء

الدمكرياتيجعلالذيالجزيءهووالهيموجلوبين

تشملأنويمكن.الأكسجيننقلعلىقادرةالحمراء

الذي)الغطاءالخلاياغشاءالوراثيةالنواقصبعض

الدمخليةفيالأنزيماتأوالحمراء(الدمبخليةيحيط

كرياتتنتجوألاعتلالاتالأمراضهذهوكلالحمراء.

بشكلتدميرهايمكنكرياتوهى،الشاذةالحمراءالدم

العادية.الكرياتمنأصرع
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تحيمتمإذاالمكتعسبالانحلاليالدمفقريحدث

البرودةأوالبليغةالحروقبوساطةالحمراءالدمكريات

ويجعل.التلوثبعدأيضايحدثأنويمكن.القاسية

الأجسامإنتاص!على-عادة-قادراالجسمالعدوىأوالتلوث

بعضوفي.الجسمتدخلالتىالجراثيمتهاجمالتيالمضادة

تسمىعاديةغيرمضادةأجساماالجسميفرزالأحيان

الحمراءالدمكرياتتهاجموهيالذاتيةالمضادةالأجسام

الدمفقرمعالجةوتختلف.نفسهالإنسانجسمفي

بعضوتحاوب،والدرجةالسببحعسب،الانحلالي

للحالاتويمكن.الدمنقلحالاتأوالعقاقيرمعالحالات

وهذهبمالمريضطحالبازالةعليهاالسيطرةتتمأنالأخرى

.الطحالاستئصالبعمليةتسمى

،كراوفوت،دورثيهودجكين،الدم:أيضاان!

الوراثي.الدمفقر؟مرض،المنجليةالخلية

الوراثي.الدمفقران!:.كوليدم!قر

الوراثيةالدمأمراضمنمرضالوراثيالدم!قر

هذهوتحدث.الرئيسيالدمفقربمرضالإصابةإلىيؤدي

البحرحوضمنطقةأطفالبينأساسيبشكلالظاهرة

أيضاالوراثيالدمفقريصيبكما.المتوسطالأبيض

وبعضالآسيويةالشعوبوبعضالسود،الأمريكبن

الأوسط.الشرقشعوب

الوراثيالدمفقريعانونالذينالأطفالأجعسامتنتجولا

التيالصبغيةالمادةوهي،الهيموجلوبينمادةمنكافياقدرا

نأكما.القانيالأحمرلونهاالحمراءالدمخلاياتعطي

والنقص،الجسمأنسجةإلىالأكسجينيحملالهيموجلوبين

كفايتهاعلىالحصولمنالشخصالمصابأعضاءيحرمفيه

الدمفقربمرضالإصابةأعراضوتظهر.الأكسجينمن

بعدأشهرستةخلالأو،مباشرةالولادةعندإماالوراثي

والتعبالبشرةشحوبالأعراضهذهوتتضمن.الولادة

الشهيةوضعفالأسبابلأدنىوالتذمروالتأففوالإرهاق

فيتضخمإلىالمصابينلدىويتطورالنمو.وبطءللأكل

تشوهاالمرضهذايسببكما.والطحالوالكبد،،القلب

الوجه.عظاموخاصة،العظامبعضفيوضعفا

الدمفقرهيالوراثيالدمفقرمرضحالاتوأشد

المرضوهوكولىدمفقرأحيانايسمىوالذي،الرئيسى

الوالدينمنالدمفقريرثونالذينالأطفاليصيبالذي

لمإذاالأطفالأولئكوفاةفيالمرضهذاتحسببوقدمعا.

قدكما.الطفولةسنفيالمناسبةبالوقمعالجتهمتتم

ازديادنتيجةوذلكالمراهقينوفاةفيذاتهالمرضيتسبب

القلب.فيوبخاصة،الجسمفيالحديدنسبة

التيالثانيةالدرجةمنالمعتدلالوراثيالدمفقرويعتبر

أحدمنحاداتشوهايرثونالذينالأطفاللدىتحدث

الإصابةهذهأنإلاكليهما،منمعتدلأتشوهاأوالوالدين

الأطفالأما.الحالاتمعظمفيللوفاةمسببةتكونلاقد

فتسمىفقطوالديهماأحدمنالدمفقريرثونالذين

بهذاالمصابونويسمىالخطير.غيرالدمبفقرإصابتهم

عليهم،تظهرلاالمرضأعراضلأنوذلك،الناقلينالمرض

بالوراثة.أولادهمإلىينقلونهاقدولكنهم

الوراثى،الدمفقرمرضمنالتامالشفاءيمكنولا

ستةإلىثلاثةكلالمصابإلىدمبنقلمعالجتهيمكنولكن

علىالمرضأعراضظهورالمعالجةهذهوتخفف.أسابيع

فيالحديدنسبةترفعذاتهالوقتفيأنهاإلا،المصاب

ماوغالبا.الأخرىالأعضاءوبعض،والبنكرياسالقلب

القصورأوالسكرمرضحدوثفيالزيادةهذهتسبب

تطويرعلىجاهدينيعملونالباحثونيزالولا.القلبي

الجسممنالحديدترسباتلإزالةمناسبةطرق

العمود(بمالمحوري)الهيكلالثديياتانظر:.الفقرة

.الغضروف؟الفقري

عدةأوجملةمنتتكونمكتوبمصنفمنجزءالفقرة

الأولوالسطر.واحدةوظيفةلتأديةومرتبةمؤلفةجمل،

عنوانأوالموضوعذكريردإذ،دلالةذاعادةيكونفيها

جملةتسمىالحالةهذهوفي،الجملةأولفىدائماالفقرة

كلمةبينماالفقرةطولويتراوح.الأساسيةالموضوع

ومئاتأبدا،كلمةمثلللتأكيد،تستخدم،واحدة

إلى001بينماتشملالفقراتمعظمأنبيد.الكلمات

كلمة.002

عباراتهاتكونأنيجبغرضها،الفقرةتؤديولكي

متى،موحدةالفقرةوتكون.ومتكاملةومرتبةموحدة

مرتبةوتكون.واحدةفكرةلتبيانكلماتهاكلتضافرت

بحيث،المنطقيالتفكيرمنسلسلةعباراتهاتشكلعندما

إلىالعامالحديثيؤديأوالنتائجإلىالأسبابتؤدي

الكاتبقاممتى،متكاملةالفقرةوتكون.الخاصالحديث

.بوضوحالفكرةمحورعلىبالتركيز

)البرمائات(.التكاثرانظر:.البيض!قس

.الكمأةانظر:.الفقع

طوربيديجسمذوأمدحه!ثديبحريحيوانالفقمة

معظمتقضى،ماهراتممباحاتوالفقمات.الشكل

اليابسة.علىصغارهاتلدولكنهاالماء،فىالوقت
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الشتاء.دىح!وبأوتحتقلألاس!ساحررعلىالصيورتمضىاجةالشماالفراءفقمات!كتير

البحارفيأوالمحيطاتفيالفقماتأنواعمعظمتعيمق

المياهفيمنهاأغليلايعيشبينما،اليابسةعلىالداخلية

فىبي!طلبحيرةفىتعيمقمثلابيكالففقمة.العذبة

ب!ضرةأغقماتاوتوجد)سابقا(.السوشييتىالاتحادجنوب

ائية.أ،ستو1المياهفىقليلةأنهابيد،القطيةالبحارفي

الميناءفاتماتفيهابما،الفقماتأنواعبعضتقضي

علىأوأجابسةاعلىوقتهامعظم،الطوقذاتوالفقمات

أصثمماليةاالفراءفقماتوتبقى.الثلجمنعائمةكبيرةقطع

فيكم.0008لمسافةوتهاجرأشهر،لثمانيةالبحرفي

منجنوباتسبحوهيآخر.ثديحيوانأيمنألعدالعام

تعودثمالمكسيكشمالمنقريباتصلحتىبيرنجبحر

يتراوحبعدع!الفقماتتسبحكلهاالرحلةواثناءشمالا.

الشاطئإلىولاتذهبالساحلمنكمأ06او5بين

مشويا.برحلتهاالفقماتتقوملماذاأحدولايعرف.أبدا

مياهفيتعيحرالتيالجسوبيةالفيلفقمةالفقماتوأكبر

يسمووربماأمريكا.جنوبيالجنوبيةالقطبيةالمنطقةتحت

حتىيزنوربماطولآم،6ءإلىليصلمنهاالذكر

فيحيوانأكبرثانيةالفقمةهذهوتعتبر.كجم.0063

أصغرأما.البحريةالثديياتكلبين،الحيتانبعدالحجم

طولهاويبلغ،الطوقذاتالقطبيةالمنطقةفقمةفهيفقمة

كجم.09إلىوزنهاويصل،أم،5حوالي

لفرائها.أساساأغقماتاأنواعبعضالناسيصطاد

غذاءويباعأحيانا،أغقمةالحميجمدأغراءاإزالةوبعد

لحماخرونوألاسكيونالإسكيموبعضويأكل،للحيوان

فيالناسمعظممنهاينفرقويةنكهةوللحمها.الفقمة

فيالفقمةدهنويستعمل.أ!المامنالأخرىالأحزاء

الإسكيمويصنعكما.وللتدفئةالإضاءةصشع!!أو،أعلىا

الطوت،ذاتأغقماتاجلودمنصيدهمملا!!

الخشبية.قواربهمهياكلأضغطيةأغظاجلودويستعملون

منهايصنعونخيوطاويغزلونهاالفقماتأمعاءويسحبون

للمو.معاطف

تسمىالثديياتمنمجموعةالفقماتتكون

ماحدإلىتشبهالفقمةورعانف.الأقدامزعنفيات

منأساسيةمجموعاتثلاثتوجد.السمكزعانف!

الآذانذواتالفقمات-أ:وهيالأقدامزعنفيات

الفقمات2-البحار.وألممودالفراءفقماتعلىالمشتملة

الفيل.وفقمةالميناءفقماتذلكفيبماالأذنعديمة

لهاولكن،آذاندونفقماتوهي.الفظحيوانات3-

بأنالأقدامزعنفياتبينمنوتتميز.صغيرةآذانفتحات

نابا.أ!ا

الفقمةجسم

بعضولكنأجسادهايغطيشعرالفقمةأنواعلمعظم

سميكةأغطيةالفراءولفقمات.تقريباشعربلاالفظذكور

أخرغطاءبغطائهاالفقماتوتستبدل،الناعمالشعرمن

الفراء.ذاتالأخرىالثديياتشمأنذلكفيشأنهاجديدا

تفعلكماشعرها،بعضالفقماتأنواعمعظموتغير
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وأالجروأوالعجلالصغير:.البقرة:الأنثى.التور،الذكر::الأسماء

.وسربأقطيع:المجموعة.الشبل

.النوععلىذلكويتوقم!شوا،21-8حوالي:الحملفترة

.2ونادراا،عادةالمواليد:عدد

أكثر.أوسنة04:الحياةفترة

أرجاءمعظمفيالقاراتشواطئامتدادعلىتواجدهما:أماكن

والبحارالعذبةالمياهلحيراتفىالأنواعمنوقليل،المعمورة

المعلقة.

منكبيرةقطعاالفيلفقماتتفقدولكنوالكلابالقطط

شعثاء.وتبدووالشعر،الجلد

بينسمكهايتراوحالدهنمنطبقةالفقماتولكل

وتمدهاجسمها،تدفئةفيتساعدها،سما5و52.

الغذاء.علىالحصولتستطعلاعندمابالطاقة

وأنوفصغيرةرؤوسالفقماتأنواعلبعض.الرأس

أنفالفيلولفقمةمضغوطا.مظهراوجوههاتعطيصغيرة

يمتدجرابأالقلنسوةذيالذكرأنفويكون.مقوسطويل

إلىالهواءينفث،الحيوانيتضايقوعندما.رأسهقمةفوق

مكونا،البالونمثلللجرابالخارجيالجلدويمدد،الجراب

الفقمةوتستعمل.الحيوانرأسعلىزاهيةحمراءقلنسوة

شبيهانمنخرانالفقماتولكلالأعداء.لإخافةقلنسوتها

الماء.تحتتسبححينماتغلقهما،طوليينبشقين

ولكن،ولامعةكبيرةالفقماتأنواعمعظموعيون

ترىأنالفقماتمعظموتستطجع.صغيرةالفظعيون

ولكل.ضعيفةلديهاالشمحاسةولكنجيدا،وتسمع

حساسةشواربوهيالعليا،الشفةعلىشواربالفقمات

.الطعامعنبحثهافىتساعدهافربما.للمس

الساقعظاملكن،سيقانأربعللفقمات.الزعانف

تبرزالتيالأجزاءأما.الجسمداخلغائرةالكواحلفوق

شبيهةكبيرةزعانففهى،الأقدامفيهابما،للخارج

البحروأسودالفراءلفقماتالأماميةوالزعانف.بالمجاديف

للفقمةالعظمىالهيكل

593الفقمة

طولويصل.الأخرىالأنواعفيمنهاوأكبرأطول

سم45منلأكثرأحياناالفراءلفقمةالأماميةالزعانف

قويا.سباحاالحيوانيجعلمما،سمأ5لحواليوعرضها

أصغروهىالأذنينعديمةللفقماتالأماميةوالزعانف

الفقماتوتسبحالفراء.فقماتفىمثيلاتهامنوأضيق

كماالخلفيةوزعانفهاأجسامهابتحريكآذانلهاليسالتي

الفراءفقمةوتستطعوذيولها.أجسامهاالأسماكتحرك

الساعة.فيكما6إلىتصلبسرعةالسباحةالمنزعجة

زعانفهاوالفظالبحروأسودالفراءفقماتوتحرك

أجسادهادعمفيلتساعدهاالأسفلوإلىالأمامإلىالخلفية

وتمتدكلها.الأربعزعانفهاعلىوتمشى،الأرضعلى

مباشرةالأذنعديمةللفقماتالمتلاصقةالخلفيةالزعانف

تحريكالفقماتهذهولاتستطجع.الخلفإليوباستقامة

الثلجأواليابسةعلىنفسهاتحركوإنما،الامامإلىزعانفها

القوية.بطظلعضلاتالمتتابعةالتقل!حاتبوساطة

الفقمةحياة

تبقىوربمامجموعاتفيالفقماتأنواعمعظمتعيش!ص

مثلقليلةأنواعوتعيش.الطويلةالمحيطجةالرحلاتفيمعا

)أنتاركتيكا(،الجنوبيةالمتجمدةالمنطقةفيروسفقمات

ومما.فقطأخرىفقماتثلاثأوفقمتينمعأوبمفردها

والفقماتالرماديةالفقماتتشملأخرىأنواععنيعرف

أكثر.أوعاما04لمدةتعيعشأنها،الطوقذات

ربيعكلالفقماتتذهب.الفقماتتوالدمجمعات

وتوجدألأفها.لتجدوأيضالتتوالد،تكاثرهاأماكنإلى

الفراءفقماتتتجمعالجزر.علىالأماكنتلكمعظم

تستطئحيثالشاطئعلىكبيرةمساحاتعلىالشمالية

واحد.موقعفيالتجمعفقمة000.051منأكثر

يصلمنأولهيالشماليةالفراءفقمة)ثيران(وذكور

بعدعلىوزئيرهاخوارهاسماعوبالإمكان.المكانإلى

وأأماكنهالاختيارتتقابلحيثمايو،أوأخرفيكمأ،5

إلىالإناثالأبقارتأتيثم.الشاطئعلىمقاطعاتها

الفقمةوجودأماكن

الفقمة.فيهاتوجدالتيالعالممناطقالخريطةفىالزرقاءالمناطقتوضح

الشمالى.الكرةنصففيالفقمةحيواناتمعظمتعيش
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انثيران.أحدإناثإلىوتنضميوليوأوائلفيالشاطئ

منأكثرإلىبقراتثلاثمنعادةالثورإناثوتتكون

منأكثرإناثهعدديبلغالثيرانمنقليلاولكن،بقرةأربعين

تلدبقليلأحشاطئاإلىالبقرةوصولوبعد.بقرة001

أخرىومرةشهرا.21لمدةبطخهافىحملتهالذيصغيرها

لصغيرها.:لادتهاصقليلةأياملعداخرثوراالبقرةسترافق

أصعاتها،مقاعلىللحصوأ!الفقماتذكورتقاتل

ذحصروليست.أجقراتاومعهاحدودهاكنوتدا!

غير،المقاطعةعلىتحافظبحيثبمكانالقوةمنالفقمات

أمحمر.امنسمواتعشربلوغهاعندذأسكتستطيعأنها

عنبعيدالهاإناثأ،أض!االكبيرةوالثيرانالصغارويعيش

عندلهاصغيرأولالفقماتإناثمعظهموتحم!!غيرها.

إناثبعضوتظهل.سنوياعادةوتلد،مشواتخمسعمر

العمر.منعاما25تبلغحتىتلدالفقمات

أغقمةا)ولدواحداجرواالفقمةأنثىتلدالصغير.

وللجرو.فنادرةالتوائ!اأما.الواحدةالمرةفيالصغير(

يغطىناع!اوفروأ!لثةامنلارزةأسنانالولادةالحديث

أجسامتتغ!!بينما،بنىصروالبحرأسدولجراء.جسمه

شفق!مات،أنحيلىاوشقمات،الولادةالحديثةالفراءفقمات

وفقمات،أعاربافقماتجراءأماسوداء.بفراءالراهب

جزرعلىتعيمشالتىالأخرىوالفقمات،والفظالنمر،

بنية.أومانوعارماديةبيضاءفتكونالعائمةالثلج

كماأصسباحةاالشماليةالفراءفقمةجراءوتستطيع

وتقسماولادتها.بمجردالأرضعلىالسيرتستطيع

ال!اليفورليالحرأ!دسفرعيلوخجالاباجوسالبحرأسدفقمة

صاحلمنكمأ..لعدعلىتقعالتيجالاباحوسجررعلىوتوجد

ور.دالإكواا

علىجرائهاوتربيةالبحرفىالأكلبينوقتهاالأمهات

إلىتصلقدأيامسبعةالبحرفيالأمتبقىوربماالبر.

الجراءمنمئاتبينجروهاعنتبحثعودتهاوبعد،تسعة

وهى،فقطجروهاأمكلوتغذي.الشاطئعلىالأخرى

علىأمهمنالجروويحصل.ورائحتهبصيحتهعليهتتعرف

ولبن.التاليةالرضعةحتىحيايبقيهالذيأ!افيااللبن

الفراءفقمةوتزنسريعا.الجراءتنموأ!ذا،غنىأغت!مةا

أكجم6و41بينوتزنمولدهاعند!صجماد،4حوالى

أشهر.أربعةأوثلاثةبعدأمها!هاتترح!

البحرية.الحيواناتبمختلفالفقماتتتعذىالغذاء.

تأكلبينماالحبار،البحروأسودالفراءفقماتوتفضل

وتتغذى.والأخطبوطالأسماكغالباالبحرفقمات

أساساالطوقذأتوالفقماتالبحرلحرطانآكلةالفقمات

الصغيرةالقرشأسماكالفيلفقماتولفضل،بالروليان

النمرفقماتأما.العميقةالمياهفيتصيدهالذيوالشفنين

الفظويأكل.البطريقبطوروأحيانابالأسماكفتتغذى

الملزممط.المحار

أغلببهاوتمزقتمسكمدببةحادةأسنانأطفقمة

لحمطوحوجودلعدمالطعاممضغوأ،تستصث!!فرائسها.

الصغيرةالأسماكتبتلعفهىولذاالأسانها،مستوية

كملها.بأ

مئاتفمنذ،الإنسانهوالفقمةأعداءأكبرالأعداء.

وعظمهالدهنهاالفقماتيقتلونوالصيادون،السنين

منالكثيرقتل!شر،التامئالقرنوخلالولحمها.وفروها

ينموالديالكبيرألفهابسسبالبحر،فيلأيضاتسمى.الفيلفقمة

بحلدماحدإلىيتسبيهاالحشنالحلدويبدوآ.38حواليإلى

اغي!ط.ا

أ
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وقد.الحياةقيدعلىالقليلإلامنهايبقولمالفقمات

الفراءفقماتصيدطريقةالدولمنكثيرانتقدت

وروسياواليابانكنداوقعتام،119عاموفى.الشمالية

وفي.الشماليةالفراءفقماتاتفاقالحمايةالمتحدةوالولايات

000.015حواليفقطمنهاالموجودكانالسنةتلك

حيث،بيرنجبحرفيبريبلوفجزرعلىشماليةفراءفقمة

يوجدوالانالتكاثر.أجلمنالعالمفيقطعانتجتهـإكبر

فراء.فقمة087؟...حوالط

بينماالفقمةجلدمنالسنويالمحصوليتراوح

الفقماتفإن،الاتفاقعلىوبناء.000472و000.02

كنداتصدولمفقط.الأرضعلىوهىتجارياصيدت

مواقعأيلهالاتوجدحيثالشماليةالفراءفقماتواليابان

الاتحادمنكلأعطىوقدالبلاد.تلكحدودداخل

الفقماتمن%أ5المتحدةوالولايات)سابقا(السوفييتي

كلتقاسمتالطريقةوبهذه.لليابان%أوهلكنداالمصادة

الصيد.منمحصولهاالفقماتفيهاتعيعقالتيالدولمن

منكلفيالحيوانحمايةقوانينأنهتأم849ومنذ

عملياتكل)سابقا(السوفييتىوالاتحادالمتحدةالولايات

بريبلوف.جزرعلىالفقماتمحصولصيد

الجنوبيالنصففىالفقماتمنعدةأنواعوتوجد

الكيبفقمةالأستراليةالأنواعومن.الأرضيةالكرةمن

م،5.2حتىالذكورتنموإذالأكبروتعدالفراء.ذات

كجم.003إلىوزنهيصلماومنها

ولكنالجنوبيةالفراءفقماتالآنالقانونويحمي

وجلودها.فرائهاأجلمنالأخرىالأنواعمنكثيريصاد

الولادةحديثةالهاربلفقماتالسنويالمحصولويعتبر

عرفماأفضلمنواحدافاوندلاندنيوشاطئمنبالقرب

الهاربفقماتوتسمي.للفقماتالصيدمواسممن

مميزةوهى،الابيضالرداءذاتباسمحديثاالمولودة

بعدشهرخلالتغيرهالذي،الابيضالناعمفروهابسبب

السنويالصيدعلىالناسمنكثيرويعترض.الولادة

الأوروبيةالأقطارمنكثيرمنعلذلك،الأبيضالرداءلذات

عنونبج.الأبيضالرداءذاتجلوداستيرادام839في

الابيض.الرداءذواتمنيقتلماعددتناقصالإجراءذلك

الأبيضالرداءذواتصيدانتهىأم859عاموبحلول

واسع.نطاقعلى

حيثالإنسانبجانبالأعدأءمنقليلوللفقمات

،المياهفىالقاتلةوالحيتانالكبيرةالقرشأسماكتهاجمها

منقليلوللفقمة.الثلجفوقالقطبيةالدببةتهاجمهاكما

الأمواجوسطتسبحالأنواعفبعضأعدائها،ضدالدفاعات

حيث،الشاطئمنقريباالضخمةالصخوروبينالقوية

الأصنافتغوصبينمامتابعتها،أعدائهامعظملايستطجع

أنواعمنوالكثيرمنها.العدواقترأبعندعميقاالأخرى

يجعلمما،الثلجأوالأرضعلىومتبلدجدابطىءالفقمات

ضئيلة.العدومنالهربفيفرصتها

الأرضعلىالفقماتأسرعالبحرسرطانواكلة

فيكم25بسرعةالتحركالفقماتهذهوتستيم،والثلج

.الإنسانجريسرعةيقارببما-الساعة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحيوادجزر،بريبلوفالإسكيمو

الفظبحرنزاع،بيرنجالإدليمية

لثديياتاركتيكانتاأ

)صورة(.الفقمةانظر:.الفيل!قمة

(بموانتشارهوتطورهنشأته:)الفقهالإسلامانو:.ا!

بمالإسلامفيالقفاءبمالإسلاميالفقةفيالعقوبة

ريث.الموا

ا!مرب(.ع!اللغة)ءلمعلم،اللغةانظر:.اول!

البلادفيالبريالنباتانظر:.بروعوايلمحقوئيا

بروغواي(.)فقولياالعربية

البلادفيالبريالنباتانظر:.اللزجةالفقوئيا

(.اللزجة)الفقونياالعربية

عديهوتجوزالزكاةيستحقالناسمندواحدصفةالفقير

فىمؤنتهكفايةولعدم،معيشتهأحواللاختلال،الصدقة

الحاجة.:أيضاوالفقر.عيالهحاجةأويومهحاجةتسدأن

هوواللهاللهإلىالفقراءأنتمالناسأيهايا):تعالىقال

الله.إلىالمحتاجونأي،15:فاطرالحميد!الخني

للفقراءالصدقاتإنما):تعالىقولهالتنزيلفيورد

فيكثيرأبنقال6..:التوبةعليها..*!والعاملينوالمساكين

لأنهم،البقيةعلىهاهناالفقراءقدم"وإنما:الايةهذهتفسير

".وحاجتهمفاقتهمولشدةالمشهور،علىغيرهممنأحوج

المتعففهو"الفقير:فقالاخرمسلكاالطبريواختار

يسألالذيهووالمسكينشميئاالناسيسأللاالذي

الاصؤوي!:قولهالسنةفيوردوقد".الناسويسألويطوف

وأبوالترمذيرواهسوي(مرةلذيولالغنيالصدقةتحل

صحيع.بإمشادداود

منلتخرج!-اللهمنبأمر-الزكاةالفقراءويستحق

مرةيحتاجوالاحتى،الغنىحدفيوتدخلهمالفقرحد

الفئاتزمرةفييدخلواوحتى،الزكاةإلىأخرى

عندماأموالهمزكاةويخرجوا،المستثمرةثم،المستهلكة
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زكاةيخرجونالناسكلغداوإذا.الغنىحدفييدخلون

لاوقد،ووفرةمجتمكلنىالمجتيمأصبحفقدأموالهما

الخليفةعهدشىحدثكماالزكاةيستحقونمنيجدون

البلاد.خارجالزكاةأموالوجهالذيعبدالعزيزبنعمر

فيالاقتصاديللوضيعالصحيحالإسلاميالتصورهووهذا

فيالحالعليهي!ضنانينبغيماأي،الإسلامىالمظامظل

ال!!لامي.النظامظل

ومقتأحملاعلىالإسلامحتأخرىناحيةمن

إلىأضصلإأوااهقيتوالاتكالوالتسولوالكسلالبطالة

الاستثمارعلىوشجعفضة،أوذهباتسقطأنبغيةالسماء

حرمةوجع!!أحصمسبواالحلالواضبحوتوظيفهالمالوتنمية

الفردية.للملكيات

؟الزكاةبمالإسلامفيالتكافل،الإسلام:أيضاانظر

الفقر.

لماذاأو،نضحكلماذابالضبطيعرفأحدلاالصاهة

الضجةهذهمثلونخرجنضحكالأشياءابعضتجعلنا

فإن،مضحكشيءأينصادفعندماولكن.الغريبة

نضحك.ثماومنوينخفضيعلوالحاجزحجابنا

حدابمةمب!سنشيالضحكإلىالدا!يظهر

يضحكونرأحيرأ،يناغولىث!ا،الرضحئبتسمونفالأطفال

داعبتوإذاباشضا.يشعرونعندماخافتبصوت

ذلكفإنالجسممنمعينةأجزاءدغدغتأوالأصابع

ولكنسسواء.حدعلىالبالغينمنوكثيراالأطفاليضحك

فإنهمالمدرسةسنالأطفاليبلغعندماالوقتبمرور

ويرونها.يسمعونهاأشمياءعلىأيضايضحكون

وتكونرواجا.الفكاهةأشكالأكثرالقصصتعد

يحمرماشخصاجعلتإذاالجيدالمستوىدونالقصكسة

أغدلمميته،ماشميءفقدانإلىأدتإذاأو،الحرجمنخجلا

إذاأو،للضحكمحوراشخصضعفمنجعلتإذاأو

لماإذاأو،مضحكينأمرينوالسوقيةالامتهانمنجعلت

أضكتة.باالاستمتاعفىيشتركأنشخصكليستطع

العربعندالقكاهة

،الأخرىالأمعرفتهاكما،الفكاهةالعربعرف

حيثومصر،والشاموفارسالعراقفتحهمبعدوبخاصة

،جديدةوثقافيةاجتماعيةحياةمنالأمتلكلدىبماتأثروا

قادتهم،والبذخالترفحياةمنشيءإلىيصيرونجعلتهما

شغفوقد،الختلفةوالترويحالفكاهةبألوانالاهتمامإلى

القصصأسه!بمجاسواءحدعلىوالعامةالخاصة

والنوادر.والهزلوالحكايات

الشخصياتمنكثيرالعربىالتراثفيظهرت

العبر.وأبووأبودلامةأشعبمنهااششهروقد،الفكاهية

مزايا،منلهالما،الفكاهةالعربالأدباءمنكثيروتناول

الكتابمنفريق:صورتينالبابهذافيالتأليفواتخذ

فيالجاحظفعلكما،كتبهثنايافىللفكاهةعرض

إلإمتاعكتابهفىالتوحيديوأبوحيان،الحيوانكتاب

الاغالي،:كتابهفىالأصفهانيالفرجوأبو،والمؤانسة

وغيرهم.

بكتبالفكاهةأفردوا،الكتابمنآخرفريقوهناك

الطيبوأبوالبخلاء:كتابهفيالجاحظمنهما:،خاصة

الظرفأوالموشى:كتابهفىالوشاء،إسحات3محمد

اللطف.لطائف:كتابهفىالثعالبيمنصوروأبووالظرفاء.

كتابيه:ضالجوزيابنعلىبنعبداشحمنالفرجأبو.

والمتماجنين،الظرافوأخبار،والمغفلينالحمقىأخبار

وحكاياتالتطفيل:كتابهفيالبغداديوالخطيب

وأشعارهم.كلامهمونوادروأخبارهمالطفيليين

ماتأنهالرواةذكر.العربعندالفكاهةمنعور

لهمأظهرللعزاء،أصدقاؤهزارهفلماحمار،بردبنلبشار

نأيريدونالسؤالفيعليهفألحوا،محزونمغمومأنه

حلمارأيتإننى:لهمفقال،وغمهحزنهسببيعرفوا

مالك!ويلك:لهفقلت،النومفيحماريرأيتمزعخا،

بابعلىفمررناكذأ،يومركبتنىإنك:أ!قامت؟.
فعشقتها،بابهعندالحمار()أنثىأتانافرأيت،الأصبهانىا

التالية:المقطوعةأنشدهحمارهأنبشارا:ز.فمت

بعنانيملسيدي

الأعبهانىبابنحو

أتانابالبابإن

أتانكلففملمت

رحنايومتيمتنى

الحسانبثناياها

ببنانتيمتنى

لثجانيقدوبدل

ودلاليوبخسن

وبرانىجسميل!ل
أسيلخدولها

الشيفرانخدمثل
ولوعثمتفبها

هوانيطالإذنت
ما:قال؟!.الشيفرانما:جلسائهأحدلهفقال

فسلوه.حمارالقيتمفإذاالحمر،غريبمنهذا؟!يدريني

امرأةإلآقطأخجلنيما:قالأنهالجاحظعنونقل

فسألت،ومفستهذا،مثل:وقالتنجارإلىبيديأخذت

لهاأصنعأنوطلبت،إليأتت:فقالقولها،عنالنجار

مثالأ.بكوأتتأولادها،بهاتخوفصورة
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العالمثعلبمرةسأله،العباسيالعبرأباأنذكر

كانإن:فأجابه؟نكرةأومعرفةالظىالمشهور:النحوي

فهوالصحراء،فيكانوإن،فمعرفةالمائدةعلىمشويا

بالنحو.منكأعرفالدنيافيما:ثعلبلهفقال.نكرة

إلىفجئت،غلاملىوهب:قولهأشعبفكاهةومن

لها:فقلتفرحا،فتموت،بالقصةأخبرهاأنوخفت،امي

شيءأي:قالت.غين:قلتشىء؟أي:فقالت،لىوهبوا

قالت.ألف:قلتلام؟.شيءأيقالت.لام:قلتغين؟

قلت:.ميمشيءأي:قالت.ميم:قلتألف؟.شيءأي

فرحا.لماتت،الحروفأقطعلمولوعليها،فغشى.غلام

الفكاهةانواع

هذهتكونفقد،أشكالعدةالكلاميةالفكاهةتأخذ

ولايوجدولاذعةفظةتكونقدأوورقيقةلطفةالفكاهة

.هذهالفكاهةأنواعمختلفبينواضحفرق

فيالفكاهةمعظمعنالنوعهذايختلفالظر!.

الحياةفىالخبرةمنورصيدذهنيةخلفيةعلىيعتمدكونه

تنشأالتيالتضاربأوجهعلىاعتمادهمنأكثراليومية

تجلبالفكاهةومعظم،المواقفمنكثيرفيالحالبطيعة

ينخرطونالناستحعلالدموخفةالظرفولكنالابتسامة

فجائى.ضحكفي

منهويجعلالإنسانيالضعفالتهكميظهر.التهكم

بأنالحماقةيعالجأنعادةالتهكمويحاولمضحكا.موقفا

عليها.يضحكونالناسيجعل

غالباإنهاإذالتهكممنقسوةأكثروهي.السخرية

امرأةقالتإذافمثلا.لاذعخطابشكلتأخذما

للأسفولكن،ياعزيزتىرائعفستانهذا"إنلأخرى

هذهالمرأةموقففإنيناسبلث"،الذيالمقاسلديهمليس

ساخرا.يكون

يبدوماعكسطياتهافىوتحمل.التهكميةالتورية

عاديا،حديثاأومديحاالسخريةهذهتبدأفقد.ظاهريامنها

عنالتعبيرويتملاذعأ.غمزاذلكوراءتخفىولكنها

أنهاكما،معينةصوتيةنبرةبوساطةعادةالتهكميةالتورية

وطأةمنتخففبصورةالأمرواقععنتعبيراتكونماجمالبا

الرخيصةوالكوميدياالساخرةالهزليةالمسرحية

يدفعكمنوفكاهاتمزاحاتوتتضمن.الماجنوالهزل

السباحة.أحواضفيالسباحةيعرفونلابأشخاص

كلماتتغييروهي.والساخرةالتهكميةالمحاكاة

كوميدية.نتائجلتخلقالمعروفةالأغنيةأوالقصة

وأحركاتهأوآخرشخصلعاداتتقليدوهي.المحاكماة

.كوميديأثرخلقأجلمنحديثه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكوميدياالأدبيةالسحريةكتاب،الأعاني

لمبالغةارليشابل!،شامارك،توين

الأدبيةالمعارضةبرناردحورجشو،الجاحظ

أوسكاروأيلد،الساخرةالعروضالسخرية

)نهضةالأدب،الأمريكيانظر:السوداء.الفكاهة

السخرية(،الثانيةالعالميةالحرببعدما)!ترةالروالةهاردم(؟

لأدبية.ا

ص!ورام!4!ككا!لىأ!للق3اإط!يى!كثور

إيطاليا.ملوكمنوملكين

ملكاكانام(.482-ا)975الأولإيمانويلفكتور

عاموحتىام481عاممنالفترةفىسردينيالمملكة

إيطاليافيبيدمونتإقليمالمملكةهذهشملت.ام821

عامعارمةثورةالأولإيمانويلواجهتسردينيا.وجزيرة

فليكستشارلزلأخيهالعرشعنيتنازلأنفضل.ام182

النمسا.علىالحربوإعلانالدستوراتباعبشرط

ملكاكانأم(.-878أ082)الثانيإيمانويلفكتور

وأولام،861-أ984منالفترةفيسردينيالمملكة

قاد.أم878وحتى1861منالفترةفيإيطالياملوك

إقليموهو،بيدمونتمنكبيربتأييدإيطالياتوحيدحملة

همهكان.حكمهتحتوكان،الألبجبالقاعدةعنديقع

الغايةهذهولتحقيقإيطاليا،منالنمساويينطردالاول

هزيمةمنالدولتانتمكنتفرنسا.معحلففيدخل

إقليمإيمانويلفكتورك!سب.أم985عامالنمعسا

أواسطفىالثوراتاندلعتوجيزةفترةوبعد.لومباردي

عننتج.صقليةمملكةجاريبالديجسبيواحتلإيطاليا.

صقليةومملكةروما،ماعداإيطاليا،أواسطانضمامذلك

إيطاليامملكةفتكونت،ام861عامسردينيامملكةإلى

انضمتعليها.ملكاالثانيإيمانويلوأصئفكتورالموحدة

روماإليهاانضمتكماام866عامالمملكةإلىالبندقية

فيتورينوفيالثانيإيمانويلفكتورولد.ام087عام

إيطاليا.

أصبحام(.479-ا)986الثالثإيمانويلفكتور

عامالأولهومبيرتالملكأبيهاغتيالبعدلإيطالياملكا

واحترامبتقديرالثالثإيمانويلفكتورحظي.ام009

سرعانولكن،الأولىحكمهسنىأثناءشعبهمنكبيرين

لإيقافالعرفيةالأحكامإعلانرفضهبسبباحتقروهما

يبدلم.ام229عامروماعلىموسولينيبنيتوزحف

فاشيةدولةإيطالياأصبحتعندمااعتراضأيالملك

عامالملكيةإنقاذالثالثإيمانويلفكتورحاول.ودكتاتورية

الأميرالعهدوليلابنهالعرشعنبتخليهوذلكام469
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االصأر!علىالمياءامتدادعلىتقع.الريطاليةكولوممياعاصمةفكتوريا

.السياحمنالعديد

الفرصةهذهعليهفوتالإيطافيالشعبولكن،هومبيرت

فيإيطاليافيالملكيةإلعاءجانبإلىباقتراعهوذأ!ك

فىالتالثإيمانويلفكتورولد.أم469عامانتخابات

نابولي.

جسوبينىأصسياحيةاالمدنأشوإحدىهاريرلمحكدور

خليجعلىتقع.نسمة؟2287س!!انهاعددأممتراليا.

تضافرتأديليد.مدينةجنوبكم83يبعدالذيإنكاونتر

000.00501منأكثرجذبإلىعدةطبيعيةعوامل

.عامكلالمدينةهذهلزيارةلحمائح

المتومعطالأبيضالبحرمناخ:فيأحواملاهدهتتمثل

متسعاتهيئاختيالمتعرحةأسشواطئوا،المنطقةبهتتمتعالذي

الممرالناسمنالكثيريعبر.الأمواجاوركوبللسباحة

لزيارتها،جرانيتبجزيرةالرئيسيالبريرلطالمرتمإلذي

أولبلافمنطقةكانت.البطريقطيوربرؤيةوالا!شمتاع

مثالآإنمانواديويعتبر.الحيتانلصيدتخصيصهتمموقع

الجليدية.للأوديةرائعا

الحالياسمهعليهوأطلقإنكاونترخليجاكتشف

العديدأقيموقد.أم208عامفليندرزماثيوالمست!سشف

فوقالحالىالمدينةموقعبقربالحيتانصيدأماكنمن

بالذكرالجديرومنعشر.التاسعالقرنفيجرانيتجزيرة

الخليج.مدخلتحمىالجرانيتجزيرةأن

)اي!د!الأدب،الإنجليزي:نظرا.لعصرا،الفكتوري

1837التقدم)يسواتتاريخ،المتحدةالمملكةاغكتوري(؟ا

أم(.609

الحميلةايعاظرداتالمديةهدهتحد!داس!صدر.حريرةم!الحترقيلحولي

منطقةمنجزءوهيكونجهونجعاصمة!كلوريا

أحياناعليهايطلق.كونجهونجشماليفيصاخبةحضرية

نسمة.مليوننحوالمنطقةيقطهنكوج.هوبخمدلج!اسما

تطل.الوسطىالمقاطعةاسماحياناف!ضورياعلىويطهلة!

من!علىف!صرريافىالح!صميةاطبانيواالحديثةالم!ضاتب

رائع.مائط

كندا.فيالبريطانيةحصلومبيامقاطعةعاصمةثكتور،

الحضريةالمنطقةوتعداد،نسمة66)303س!صانهاعدد

جميلمرفأامتدادعلىكوأ!مبياتقع.نسمة2552ء47

مساحةتغطيفانكوفر.لجزيرةالشرقيالجنوبيالطرفعسد

كلهاالمنطقةمساحةأما2،أكم8نحوفكتوريامدينة

2.كم004نحوفتبلغ

كما!عنويا،سائحمليونينحوفكتوريايزور

إليها.المتقاعدينمنالكثيرنزوحالمنطقةشهدت

المناظرفيفكتوريافيالجمالمواطنوتتمثل

غناءوحدائقضيقةشوارعبهاتحيطالتيالجميلة

بطقسبلمعتدلبطقسفكتورياوتتمتع.ونظميفة

الصحناعةتشتمل.كنديةمدينةأيمناعتدالآأكثر

وصيدالقوارببناءع!فكتوريامنطقةفيالمهمة

العلميوالبحثالحراجةوأعمالالأدممماك

والسياحة.والتكنولوجيا

نيوأيرلنداإنجلتراملكةأم(.109-181)9!ريا

أصبحت.أم109وحتىأم837عامم!الممتدةالفترة

تولت.الإنجليزيالتاريخفيالحكامأشهرمنواحدة
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أطولحكمهامدةوكانتعاما،63مدةالحكممقاليد

.الإنجليزيالتاريخفياخرملكأيحكممدةمن

مجدهاذروةحكمهافترةأثناءإنجلتراشهدت

اممتعماريةإمبراطوريةفكتوريابنتإذورخائها،وتوممعها

كبير.صناعىبتولممعموطنهاونعم،الأطرافمترامية

.الفكتوريبالعصرعهدهاوصفلذلكونتيجة

لندنفيكنسينجتونقصرفيفكتورياولدتنشأتها.

د!دوارد،الوحيدةال!بنةكانت.أم981عاممايو42في

مارياوفكتوريا،الثالثلجورجالرابعال!بن،كغتدوق

ساليفلد.-كوبيرج-ساكسيدوق،فرانسيسابنةلويزا،

وقامت،الاولعامهاتكملأنقبل!ورياوالدقيكأ

وتنشئتها.بتربيتهاالدتهاو

عاميونيو02فىالرالغوليمالملكفكتورياعمتوفي

علىفكتورياخلفتهلذابموريثلهيكنولمأم837

يونيو28فيوسعتمنستركنيسةفىملكةوتوجت.العرش

فيللوزراءرئيسأولملبورناللوردكان.أم838عام

والحكم.السياسةشؤونبتعليمهاوقامعهدها،

فترة!هدتحكمها.فترةأثناءالمهمةالأحداث

بريطانياخاضتحيث،المهمةالأحداثمنكثيراحكمها

الصين،ضدأم(842-أ)983الفترةفيالأفيونحرب

الحرببريطانياشنتكماكونجهونججزيرةواحتلت

منالممتدةالفترةفيروسياضدالقرمحربباسمالمعروفة

سنواتوشهدت.أم856عاموحتىأم853عام

(ام209-أ)998البويرحرباندلاعالأخيرةحكمها

إفريقيا.جنوبفيبريطانيامصالحلحماية

عامفيالهندعلىالسلطةفكتورياالملكةنقلت

إلى،تجاريةشركةوهي،الشرقيةالهندشركةمنأم858

الهند.علىإمبراطورةفكتورياونصبت،البريطانيةالحكومة

.كثيرةأخرىومناطقمصرعلىقبضتهابريطانياأحكصت

هذانوأصبحوكندأ.أستراليافيمستعمراتهاووحدت

البريطانية.الإمبراطوريةفىمهمينعضوينأعطرانا

جعلإلى،الإمبراطوريةرقعةفيالكبيرالتولممعأدى

القيودفرضبريطانياأنهت.العالمفيدولةأغنىبريطانيا

مصدرامستعمراتهاوأصبحت،الخارجيةالتجارةعلى

وأطلق.نفسهالوقتفيلمنتجاتهاوألعمواقا،الخامللمواد

الإمبراطوريةوشملت.الدنياورشةاسمبريطانياعلى

سكانه.وردغالعالممساحةردغالبريطانية

خلال%05بنسبةبريطانيافيالسكانعددازداد

علىألاعتمادمنتدريجيابريطانياوانتقلتفكتوريا.ح!صم

الصناعي.القطاععلىالاعتمادإلىالزراعيالقطاع

الترشيححقالسكانمنكبيرةأعداداكتسبت

ديمقراطية.أكثرالمحليةالحكومةوأصبحت،والانتخاب

إلىالبرلمانأصدرهاالتى،الإداريالإصلاحقوانينوأدت

أزالتالتيوالاقتصاديةالسياسيةالإصلاحاتمنكثير

وبهذاعاما،63لمدةلريطايكاحكمتالمتحدةالمملكةملكةفكتورياالملكة

الأسرةأفرادحولهاومن،الصورةو!عطفيحالسةفكتورياالملكهالصورة

1091عام!يالسابغإدواردباسمملكاتوجوقديده،فيلعصاممسلثوهو

توصحآخر.إنجليزيملكأيحكممدةم!أطولحكمهامدةتكون

الصورةيمينع!للملكةالأكبرالاب!يجلسأم،881عامفيالمالكة
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منهاتعانيكانتالتي،الاجتماعيةالمفاسدمنكثيرا

القوان!تهذهبموجصالتعليماوأصبح.الكادحةالطبقات

فىواسعةإصلاحاتإلىالقوان!تأدتكماإجباريا،

الح!ضمةعنالأيرأضديةالكنيسةفصلتوقد.المدنيةالخدمة

الزراعى.للإصلاحقانونافيهاسنتكماأيرلندأ،في

شعبيةكانتالعرلق،فكتوريااعتلتعندما.إنجازاتها

البريطانيأصشعباكانإذالحدود،أبعدإلىمترديةالملكية

اسملوكبسببذلكوكان،للعرشاحترامأييكنلا

ماولكن.الرابعووليمالرابعجورجالم!صينلسلفيهاالشائن

شمعبيةبانتشالقامتحتىالعرلق،فكتوريااعتلتإن

قدمتبأنوذلكفيها؟تردتالتىالهوةأعماقمنالملكية

الأوأ!المقامفىيهمها،ومثابرةمجدةملكةلشعبهانفسها

رعاياهاح!كسبتلذلكونتيجةشعبها.وسعادةرفاهية

لها.لهاوتعلقهم

بقدراتتتمتعالتف!جر،متزنةفكتورياالملكةكانت

أساساترجعبريطانياقوةفإنذلكمنالرغموعلى.جيدة

والسير،ملبورناللورد:وهم،القادرينوزرائهارؤساءإلى

ديزرائيلي،وبنجامين،بالمرستونوالفيكونت،بيلروبرت

الملكةأدركت.سالزبريوماركيز،جلادستونووليم

بريطانيابمفيالملكيةبقاءأجلمنأنهتدريجيافكتوريا

إلىونقلهاصلاحيتها،بعضعنتتنازلأنعليهايتحتما

اضشريعىاالمجلسداخ!!منبتصريفهاليقومواوزرائها

مميامىحاك!اصتتحوأ!أنفكتورياقبلت)البرلمان(.

فىاشئيسىالسببهووهذا،رمزيحاكمإلىوتنفيذي

فىالملكياتمنالكتيرنجموأفولبريطانيا،فيالملكيةبقاء

.الأخرىالأقطار

فبرايرفىفكتورياالملكةتزوجت.الشخصيةحياتها

-كوبيرج-ساكسأميرألبرتخالهاابنأم084عام

الأميركان.بناتوخمسأبناءأربعةمنهوأنجبتجوثا،

لهيكنالشعبوكانللخير،محباأعمالورجلعالما

بهمةزوجتهألبرتالأميرساعد.كبيرينواحتراماحبا

الأميرتوفي.الملكيةواجباتهابتصريفالقيامفيونشاط

منالتخلصالملكةتستطعولمأم،861عامألبرت

العامةالحياةاعتزلتحيث،فقدهعلىأحزانها

.عديدةلسنينالسوداءالحدادثيابولبستوأنشطخها،

الأكبرابنهاوأصبحأم،109فيفكتورياالملكةتوفيت

السائ.إدواردالملكهو

.ا!ضوريا(لياستراأ:نظرا.!كتوريا

فيبحيرةأكبرنكتوريابحيرة.يحيرةفكئورلا،

العالم.فيوأعذبهاالبحيراتكبرياتوثانيةإفريقيا

فكدوريابحدرة

ا&ولبهالحدودليمرحضالبستالحريطةمده

مساحتهاتبلغنيانزا.فكتوريابحيرةاسالتو،ااخةفيوتسمى

وتقعحجما.سوبيريوربحيرةتكبرهاإذك!4840962

فىمنهاجزءويقعإفريقيا،وسطشرقفيفكتوريابحيرة

ويقطعاوغندا.فيالاخروالجزءتنزأنيا،فىوجزءكينيا،

.البحيرةالاستواءخط

أدىوقد.النيلنهرلمياهمصدرأكبرفكتورياوبحيرة

عاميبينالمدةفيالنيلعلىأوينشلالاتسدتشييد

البحيرةفيالمياهمستوىارتفاعإلىأم،549وأم949

سطحمستوىفوقام؟ء13ارتفاعوإلىسم،9.بمعدل

م.82البحيرةفينقطةأعمقعمقويبلغالبحر.

جونالبريطانيالمكتشفكانأم858عاموفى

الملكةاسموأطلق.فكتوريايصلأوروبيأولسبيكهاننج

لها.ت!صيماالبحيرةعلىفكتوريا

فيالجبالقممأحدفكتورياجبلدجبل.لمحكتورب،

بابوافيستانلى-أوينجبالسلسلةفىالشرقيةالحافة

البحر.سطحعنم360.4ارتفاعهاويبلغ.الجديدةغينيا

التضاريصربوعورةفكتورياقمةيحويالذيالجزءويتصف

يمكنممراتتوافرعدممع،الجوانبانحداروشمدة

بسهولة.اجتيازها

الاست!أ،لمحخ!طقينط!ة

دالأضحدردتالرنيصية

الأطلئث!ئئا.فسلألفيامد!

!أنجنوثقيالمه!تالمحيض
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..ال!*لمما!--!ممم!كلاليحا1شمال

الكولعو!2!س!حساطئىكال!ير

9؟-ا+طية-بمقريهزكؤ%خ!رلد!-في9؟-ص!حبمس7تى-خث!ا!زرك!ح!!متم

؟لم-كا/--شص؟7ض!بر-لا+!6!إاأاحملاأسل!كا813أكلمل!21،

"ولمحهةطبىخزينالورلالىءصلوراأ،وت!لااإ!ا!أ!-فءب!-ا-لم---،

9-اوسشلألاتس،"فياد

لأ!صإاأ76آ)!!ي!مللرألول!طنىص-ض،بم:كهيالاقي!+ح!غكاحصي\جكا:كاء

تجحرللبمحححبرتزلمنننهؤلم؟ورصد6لأجماصشيمك!:س-!!عتتجيأا،!؟كببييويو

هء،ك!/لا!3صوحه-رع+بررخ3ير*،س+-7؟،!1ئ!اكارع

يرا!؟برفوثى!س-7طغ!حضبم3-و7بخ!اكبنما!

مننزهكهم؟أأ.---رزبكتوربالححيره-"ط

،!.لؤؤبمكما!لكل-!ض---!-حم3

صلؤ!تما4،!لى-!ص!ا:!ا!تبر!ص!ء.ربوعط(!س3)كع*-**.

لميل!جزس-ه-!م،*//
ا\،ج!كا!!روانداطم!لم)(//"لم

"!رء!/.كبحالى"/ل!//لا.اوكروىي!صى،"

-ير!!كع!*3/ىعلما-ء3لم*7ا،طصلمحيما؟3!،!ادش-ص!*-صتره

للأكالحوتم6إس،لمو،!م/لم3!؟بماس!رانر؟،أإ!سرلحيني

*!-اء؟

؟!ق+بوروند؟7-!إكا(كخ1"الو!ط

برجومبورك!أ؟عم؟صلملمءكا؟-!ص-،لانياتننزا

بر!!احبر-فاخي!ارر؟وو-لأ--+!*دلأ!كا

ميل0001002.؟3004

كم00010020023040،5006
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لوأ.(م3481-5871)لوبادجوا،فكتوريا

منالفترةخلالالرئاسةمنصبشغل.للمكسيكرئيس

أثناءعسكرياقائداذلكقبلوكان.ام982إلى4182

أسبانيا.عنالاستقلالأجلمنالمكسيككفاح

عنداسمهوكاندورانجو،تامزولا،فيفكتورياولد

فيالقانوندرس.فليكسفيرنانديزميغيلميلاده

.أم181إلى7018منالفترةخلالمكسيكوسيتى

عامفىألاستقلالأجلمنالمسلحعبالكفاحالتحاقهوبعد

علىالاستيلاءحملةأثناءالحربفىشارك،أم281

أسمهبتغييرالحربأثناءقام.الأسبانيينمنواهاكامدينة

تيمناجوادالوباسماتخذوقدفكتوريا.جوادالوبإلى

اختاركما،للمكسيكالحاميةالقديسةجوادالوببالسيدة

فيالمكسيكانتصاربحتميةإيمانهليظهرفكتوريااسم

.المطافنهايةفىالحرب

ولايةفيالثوارقواتفكتورياقاد،لاحقوقتوفي

اختفىام818عامفيهزموهالأسبانيينولكنفيراكروز،

خلالوأصبحشمصا،03لمدةفيراكروزجبالفىبعدها

عاموفي.المكسيكيينمنللعديدأسطوريابطلاالفترةهذه

انتصرواالذينبالثوار،أخرىمرةفكتورياالتحقأم082

عاموفي.العامذلكمنمتأخروقتفيالاستقلالونالوا

الذيإتوربايدديبأوغسطينالإطاحةفيساعد،ام823

انتخابهتمالتاليةالسنةوفي.للمكسيكإمبراطوراأصبح

رئيسا.

اكتشفهافكتورياشلالات.شلالات!كتوريا،

،ام855عاملفينجستونديفيدالبريطانىالمستكشف

تقعفكتوريا.الملكةلاسمتخليداالاسمبهذاوسماها

منتصففي،وزمبابويزامبياقطريبينفكتورياشلالات

نهرعرضيبلغ.الزمبيزينهرومصبمنبعبينالمسافة

ينحدرولكنه،النقطةهذهفيكم51.نحوالزمبيزي

كم45طولهضيقواديسمح.وضيقةعميقةهوةفيفجأة

م78بينالشلالاتارتفاعشراوح.الخارجإلىالماءبتدفق

وسطه.فيام.وهللنهراليمنىالضفةفوق

الرذاذبعيدةمسافاتمنيشاهدأنللمرءويمكن

عليهأطلق.الشلالمنالمتصاعدينالرقيقوالضباب

يمكنوالتيأوتونيا،موزياسمألمحليونالسكان

للوجودنسبةوذلكيرعد،الذيالدخانإلىترجمتها

.الشلاليطلقهالذيالمتواصلوالهديرللسحبالدائم

تنتج،مائيةكهرباءوحدةالشلالاتفوقأنشئت

للسككجسريعبر.الكهربائيةالقدرةمنقليلةكميات

خارجةالمياهفيهاتندفيالتيالنقطةفيالنهرالحديدية

.الهوةمن

فكتورياصحراء.صحراء،لكبرىا!كتوريا

حواليتمتد،المتحركةالرمليةالتلالمنمنطقةالكبرى

مساحةوتغطىأستراليا،غربيجنوبعبركما،003

فيلثسمالأتغوصولأنها2.كم)00.647حواليتبلغ

وتقع.بوضوحمحددةغيرفمساحتهاجبسونصحراء

اتجاهفيالمناطقبعضفيوتمتدنولاربورسهلشمال

أسترالياساحلمنكم32تبلغمسافةإلىالجنوب

بحيراتعدةالمنطقةهذهمنتصففيوتقع.الجنوبى

.صغيرةملحية

الجنوبيةالقطبيةالقارةشسبهمنجزءلافد!كثوريا

منالجنوبإلىروسبحرشاطئعلىيقع)أنتاركتيكا(

فكتورياأرضإلىلاندفكتورياأرضتنقسم.نيوزيلندا

روسجيمسالسيرادعى.الجنوبيةفكتورياوأرضالشمالية

جزءالإقليمأن-بحريوضابطبريطانيمستكشفوهو-

منالفترةفيقادهاالتيالحملةأثناءوذلكبريطانيامن

.أم843وحتىأم983

فكتوريامتحفيوحد.متحص،وألبرتفكتوريا

أكثرمنواحدةجدرانهبينويضم،لندنفيوألبرت

فيأهميةالجميلةوالفنونالزخرفيةالفنونمجموعات

ملكةفكتوريا،الملكةاسمعلىالمتحفسميوقد.العالم

.ألبرتالأميروزوجها،المتحدةالمملكة

صالة015منأكثرعلىالضخمالمتحفيشتمل

التى،والتصميمالفنونصالاتبعضهايسمى.عرض

حقبةأومعينةحضارةعنعامةفكرةتعطيبحيثنظمت

يعرفبينماإنجلترا.فيالتيودورعهدمثل،محددةتاريخية

خصصتوالتى،والتقنيةالموادصالاتباسمألاخربعضها

تعرض.النسيجأوالفضةأوالزجاجمثلواحدةلمادة

تشملالتي،البريطانيةالزخرفيةالفنونالصالاتمنالعديد

بعفالصالاتتتخصصبينما.والأثاثوالتطريزالخزف

،الأخرىالأوروبيةالدولفنونعرضفىالأخرى

الأوسط.والشرقوكورياواليابانالصينإلىبالإضافة

الأوروبيةالأزياءمنهامةمجموعةأيضاالمتحفيعرض

.اليومإلىام006عاممنذالسائدة

الفنيةالقطعمنالعديدوألبرتفكتوريامتحفيعرض

اعمالمنهامةمجموعةذلكفيبما،الرفيعالطرازذات

مقرأيضاوالمتحف.كونستابلجونالإنجليزيالرسام

.للفنونالوطنيةللمكتبة

قامالتيالأعمالإلىالمتحفمقتنياتبدايةتعود

معرضوهوأم،851لعامالكبيرالمعرضخلالبشرائها

الدائمالمبنىفيالعملاكتمل.لندنفىأقيمدولي



الجديدالفكر404

هوالرئيسيالمصمموكان.أم901عامفيللمتحف

ويب.أستونالسيرالمعماريالمهندس

فينشأتدينيةظسفيةحركةالغربفيالجدلدالفكر

عشرالتاسعأسقرنامنتصففيالامريكيةالمتحدةالولايات

بالتفوتيتسمالإنسانعقلبأنمؤيدوهاويعتقد.الميلادي

معتقدالجديدوالفكر.الماديةوالظروفالأوضاعكلعلى

أنل!بشريم!شأنهرأيهموفىالبناء،الفكرقوةعلىيؤكد

أ!آ!اهوعندهمفالله؟العقلقوىطريقعنباللهيتمكملوا

أ!ه،لاأسهاتصالح!صم،والإنسان.اللانهائيةالحكمةأوال!طي

علىوبناء.الحاصةنشاطهدائرةفيخلاقةبقدرةيتمتع

باممتخداممش!ظةأيةيحلأنالشخصيستطيعذلك

أفكارالجديدأ!اويشابه.سليمةبصورةالعق!يةالقوى

أتباعمنأمريكىفيلسوفوهو،إمرسونوالدورالف

المتعالية.الفلسفةانظر:.أجةالمتعاالفلسفة

فىعضوأصغرالفكونةحيوان.صاناووول،

بوليفيامركاصىالأنديز،أ!جباموطنه.الجمالفصيلة

ص!ترتفعمناطقفى،الجنوبيةبأمريكاوبيرووتشيلى

وبذاأسحراسماتمستوىفوقم005.5إلى.53..

أغ!ضنةاالجليد.خ!أصتقربمناطقالفكونةيستوطن

أمريكاشيالجمالفصيلةفيالبريانالجنسانوالغوناق

فهماواللاما،الألبكةالاخراد،الجنسانأما.الجنوبية

.بسنامالأربعةالأنواعهذهمنأييشميزولا.أليفان

سم9و.07بينالكتفينحتىالفكونةارتفاعيتراوح

الفكونةويتغذىكجم،6وه35بينوزنهويتراوح

ذكرمنتتألف،قطهعانفىالفكونةيعيش.بالحشائش

معينةمساحةبحمايةأرزكرايقوم،الإناثمنوعددواحد

.الأخرىالدكورضدعسهايذودر

يأصوفمنأنعمبلناع!ابصوفافصلةاسميز

منجما15حواليالفكونةينتج.صوثذيحيوان

الفكونةلجسمالعلويالجزءأ!نيتراوحسمويا.أصوفا

،الصفرةفيضاربوأسمر،الحمرةإلىيميلأصفرلونبين

.الحمرةإلىيميلوجمما،وقاتم

منالسفليةوالأجزاءالفكونةبطنالأبيضااللونويميز

وتحتجنباتعلىيتدلىحتىالصوفينمو.أرحله

الصوفمنفقطيستفاد.الفكونةركبمستوى

الجودةعاليةأنواعأمخزلخاصلشكلويصج،الداخلي

الناعم.الصوفيالغزلمن

أدىكاصوفها،لأجلالف!صنةمنهائلةأعدادتصاد

مطلعفيأنواعهافيوندرةأعدادها،فيحجيرتناقصإلى

الوقتفيبيروفيقانونشرع.أمحشريناأغرراستيميات

وذلكالحيواناتهذهبصيدالسماحبعدميقضيالراهن

ي!يعيقالفكونةحيوان

أمريكافىالألديزحمال

صو!يستعمل.الحمولية

العرللصحماعةالفكودة

الناعم.



504فلاكسمان،جون

القديمةالإنكاهنودلقبائلوكان.الانقراضمنلحمايتها

مرةباصطيادهايسمحكانإذالفكونةيحميعرفىقانون

الفكونةصوفسعرأنوبما.سنواتأربعكلفقطواحدة

والنبلاء.الملوكطبقةعلىمقصوراستعمالهفإنباهظ

،الغوناقبمالحيوان؟حيوان،الألبكةأيضا:انظر

.حيوان،للاماا

مغنية.(م2691-5981)كيرسثنلمحلاجسئاد،

لأوبراتالبطولةلأدواربأدائهااششهرت،نرويجيةأوبرا

جمهورلدىمعروفةفلاجستادتكنلمفاجنر.ريتشارد

عاممرةأولظهورهابعدإلاالأمريكيينالمشاهدين

أوبرادارفيفالكوردايأوبرأفىريغلندادورفيأم359

مشهورةوأصبحت.نيويوركمدينةفيالمتروبوليتان

إحياءفيوأسهمتبمفردها.موسيقيةحفلاتلإحيائها

منالركموعلى.جريجإدواردبلدتهاابنبأغنياتألاهتمام

فيتغنىظلتفإنها،ام529عامالأوبرامسرحاعتزالها

منومقتطفاتالأغنياتوتسجلالموسيقيةالحفلات

الأوبرالدارمديرةوأصبحت.الألمانيةباللغةالأوبرا

فيفلاجستادولدت.ام589عامبالنرويجالحكومية

أيضاأوسلوفىالمسرحعلىلهاظهورأولوكانأوسلو،

عمرها.منعشرةالتامنةفيكانتعندما

علىالاتحاديةروسيافيمرفأأهملمحلاديموستوك

منالشرقىالجنوبفيفلاديفوستوكتقع.الهادئالمحيط

سكانهاعدديبلغ.الكوريةالحدودقربسيبر

وشجمد2.كم5نحوفلاديفوستوكميناءمساحةتبلغ

كاسحاتفتستخدم،ومارسينايرشمويبينعادةالمرفأ

فلاديفو!شوكميناءويعتبرمفتوحا.عليهللحفاظالجليد

وترميملبناءمرافئبالمدينةوتوجدالصيد.لأساطيلقاعدة

مصانعمنالكثيرفلاديفوممتوكمدينةوفي.السفن

وتقع.التعدينمعداتتنتجأنها.كماالتعليب

يعبرالذيالحديديةالسكةخطنهايةقربفلاديفوستوك

وأصبحت،أم086عامأسسموهاقدالروسوكانسيبريا.

تسمى)كانتلوشونروسيافقدتأنبعدللبحريةقاعدة

واليوم.أم509عاماليابانضمتهاحينآرثر(بورتأيضا

ميناءالروسىالتجاريالأسطولمنكبيرجزءيستخدم

.يفوستوكفلاد

رولى،دوقام(.510)569-الأولفلاديمير

م729سنةفىلروسيا.رسميةديانةالنصرانيةبجعلاشتهر

للهرباضطرولكنهروسيا،فيلنوفجورودحاكفاأصبح

وهزمبعدفيمارجعثم.بحياتهللنجاةإسكندينافياإلى

هووأصبح،قتلهثمكييففييحكمكانالذيأخاه

كييف.فيالكبيرالدوق

وفيوثنيا.الفايكنجإلىأصلهيرجعالذيفلاديميركان

شقيقةانامنوتزوج،النصرانيةإلىتحولم889عامنحو

الأولفلاديميرأسسوقد.الثانيبالالبيزنطيالإمبراطور

نشطكذلك.والمكتباتوالمدارسالكناشوبنىالمدن

الأوروبيين،والحكامالبابامعحسنةعلاقاتوأقامالتجارة

توفي.الشرقمنجيرانهاضدروسياعنبقوةدافعكما

بعد.فيماقديساوأعلنأم،510سنةالأولفلاديمير

الجغرافياعلماءمنالمولدروسيعالمكوبنلمحلادلمير

لتصنيفالعديدةمحاولاتهإلىشصتهترجع.المناخية

الحرارةعلىاعتمدثم،فقطالحرارةعلىمعتمدابدأ،المناخ

سشةمطبوعامرةلأولللمناختصنيفهظهروقدوالمطر.

حتى،التصنيفهذاويحسنيطورأخذثم،أم189

كثيراتأثرأنهويبدو،ام369سنةمتكاملةبصورةأخرجه

فيفلاديميرعمل.المناخعنومقترحاتهبنكبأقوال

عاما.أربعينمنأكثربألمانياالجويةالأرصاد

ادفلاسفةمنكخوعةالعدلاليونالفلاسدلآ

التيالتاريخيةالمدةوهى،العقلعصرخلالالفرنسيين

أواخرإلىالميلاديعشرالسابعالقرنأواخرمنامتدت

العباقرةالفلاسفةوضمت،الميلاديعشرالثامنالقرن

ديدرو،كلودودينيسكوندرسيهدوالماركيزأمثال

أثرتالذينوفولتير،روسو،جاكوجانهيلفشيصر،

الفرنسية.للثورةالإعدادفيأفكارهم

تطبيقوأرادواالارتقاء؟بمبدأالفلاسفةاعتقدعموما

والاجتماعيةالأخلاقيةالحياةدراسةعندالعلميالتوجه

التجربةخلالمنتكتعسبأنيمكنالمعرفةأنأساسعلى

والدينية،الفلسفيةالاعتباراتعنالأخلاقيةالقيموفصلوا

بشكلحلهايمكنالأخلاقيةالمشاكلأناعتقدوالأنهم

للنصرانية،معادين،العمومعلىالفلاسفة.كانمستقل

وقد،بالخرافاتوتشبعهاعقلانيتهاعدمإلىذاهبين

وجادلوافرنسا،فيالسياسيالنظامعامبشكلعارضوا،

وفى،مناصرينأصبحواوهكذا،،الإصلاحاتأجلمن

-)9178الفرنسيةالثورةفىمشاركين،الاحيانبعض

الفرنسية.الثورةانظر:ام(.997

العقل.عصر:أيضاان!

رسامم(.6821-751)5جون،فلاكسمان

للخزفالأنيقةالدقيقةبتصميماتهاشتهر،بريطانىونحات

فنيةتصميماتينتجوكانالوجوود.بخزفالمشهور



كميل،نريومافلا604

منالفترةفيوجوودلجوسيا

.أم787إلى7751

كذلكفلاكسماننحت

ومن،لكناشتذكاريةنصبا

الخاصالنصبأشسهرها

كنيسةفىمانسفيلدباللورد

.كمالندنفىوستمنستر

الرسوماتمنكثيراصمم

فلاكسمانجونالأدبيةللاثارالتوضيحية

الكلامسيكية.

ودرسإنجلترا،شمافييوركمدينةفيفلاكسمانولد

أغنىابالمجمععضواواختير.بلندنللفنونالملكيةالكليةفي

11،ح!اديميةفىللمحتأمتاذاوأصبح.أم008عامالمل!حمط

.ام081عامفيالملكية

كاتب.(م5291-2481)كميل،ريونمالمحلا

فىكثيراأثر.العلمىالخيالكتابأفضلأحد،فرنسي

جذبعلىوساعذ،الغربيةالأقطارمنكثيرشتباب

علمكتابهنجدأنغروولا.الفلكعلمإلىاهتمامهم

فيورواجامبيغاال!كثرالكتابام()877الميسرالفلك

فيها.نشرالتيالحقبة

وقضىبفرنسارويكطمونتمىفيفلاماريونولد

أغقراأ!ةحاشأنمنوحصانمنها.بالقربأوباريسفيحياته

يعملأنعلىأجبرتهأنأرراه،اويعيشهاكانالتيالمدقع

الفلك،بعلممولعاصارثم.صغرهمنذالخشبعلىنقاشما

هذاوفي.باريسمنبالقربام883عاممرصداوأنشأ

المزدوجة.والنجوموالمريخالقمروشأمليراقبأخذالمرصد

إثارةأكثرعملإلىالتفت،حياتهمنمتأخروقتوفي

الظواهرأيبمالطبيعةخوارقفيالبحثوهوللجدل

مؤلفاتومن.المعروفةالفيزياءنواميسنطاقعنالخارجة

ترجمهوقدوغامفحتها!لوتكتابفلاماريونكميل

العربيةإلىام(549هـ،أ)373وجديفريدمحمد

.اللاديالمذهبأطلالعلىكتابهمنجزءاوجديوجعله

الردفىفلاماريونبأقوالكثيرايستشهدوجديوكان

ودحضه.،الماديالمذهبعلى

مننوعالفلامنكورقصة.رقصةالفلامئكو،

كانواالذينالغجرالأصلفييؤديهاكانالرقصات

الفلامنكورقصةمننوعانويوجدأسبانيا.جنوبييقطنون

كلاوفي.المسرحيللأداءوالثانيش!عبىأحدهما

ويضي!،يرتجلأنالرقصةمؤديعلىينبغىالأسلوبين

أطرقصة.المصاحبةالمومميقيةالقطعةمعنىليبرزشحصياأداء

وطقطقة،القدمينلحركةماهرإيقاععلىالرقصةوتشتمل

لكنهاقويةالذراعينمنحركاتتصاحبهاالأصابم

رشيقة.أسميابية

وأ،بمفردهشخصيؤديهاأديمكنأغلامن!صارقصات

المهرةالفلامنكووراقصوالعدد.كبيرةفرقةأوزوج،

وانفعالهمحماسهموينقلونحماسسيةبروحينفعلون

والضجيجالألوانالمتنوعةالأزياءوتسهم.للمشاهدين

الأداء.علىالإثارةمنالكثيرإضفاءفىالعالى

التصفيق،الأصلفيالفلامنكوراقصييصاح!كان

فيماإليهاأضيفلكن،بالأقدامالخفيفوالضربوالغناء،

رتيباإيقاعاالموسيقيونويضيف.أ!هشاجةاالجيتاربعد

نفسه.الوقتفيغنىمتنوعأح!صهمت!صرا،

البلادفيالبريالحيوانانظر:.العظيمالفلاميدمو

)الطيور(.العربية

فنانأم(.589-)1876دوموريسلمحلاميئك،

العشرينالقرنبدايةفيالفوفيةللحركةقائداكان،فرنسى

فلامينكتأثروقدماتيص!.وهنريديرينأندريهمع

فانومثل.جوخفانفينسنتالهولنديالفنانبلوحات

بالحيويةمفعمةفرشاةخطوطفلامينكاستخدمجوخ،

ولد.لأعمالهالدراميالتأثيرلزيادة،مشرقةزاهيةأ!انارأ

بارلس.فىموريس

وحدةالماضيفيكانأوروباشمالمنجزءالفلالدر

ثلثيشكل.الحديثالعصرلدايةحتىبذاتهاقائمة

الشرقيةالفلاندرمقاطعاتحالياللفلاندرالتاريخيةالمنطقة

هولندا.فيلتدخلقليلاوتمتدبلجيكا،شماليفيوالغربية

المنطقةمنالشماليالنصففيحاليافتقعالفلاندربقيةأما

الفلاندروإقليمنورد.باسمالمعروفةالفرنسيةالإدارية

المزارعأما.التصريفصعبةالمنخفضةلتربتهاغنيةمنطقة

حواجزالبحرمياهمنفتحميهاالساحلمنبالقربالواقعة

المزارعونينتج.المياهلتصريفقنواتبهاوتوجد،مرتفعة

ومنالسكر.وبنجر،والكتان،والقمح،والعلف،الجنجل

،الحجريالفحمالفلاندربهاتشتهرانتيأ!شاعاتا

منمتنوعةومجموعة،والمنسوجات،السياراتوصناعة

والكهربائية.المعدنيةالبضائع

علىتشتملالبدايةفيالفلاندرمختجاتكانت

الأقمشة.صناعةفىلاممتحدامهماوالكتانالصوف

إنجلترا.معخاصةالصوففيكبيرةتجارةهناكوكانت

وقتفىوازدهرتالفلاندرمدنتطورتلذلكولتيجة

كانتوقد.الأخرىالأوروبيةالمدنمنكثيرقبلمبكر
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ئالوج

الشمابحر3!ما

ألماليا

ل!2حش

لوكسم!رج

كرنسا

أوروبا.فيتاريحيإقليمالفلاندر

هولند

الشماللحر

أ؟غئتا.دنرك

الغر!سلبرولارإفثو!ثه!

!.*أ"بروكشل

لي!ظحلا

!رسمانوركىص3

!!*سس-،

الرالغالقرنينخلالللقارةالتجاريةالسوقالمنطقةهذه

التجاريةالمعارضجلبت.الميلاديينعشروالخامسعشر

كانتالتيأنتوربمدينةفيتقامكانتالتي-الكبيرة

للمدينة.والثراءالشهرة-الفلاندرإقليممنجزءاوقتذاك

غنيةوغنت،وبروجسإيبرو،مدنمنكلأصبحتوقد

.التجارةجراءمن

تعيشهكانتالذيوالثراءالسكانيةالكثافةأدت

تميزت.المعالمواضحةفلمنكيةثقافةظهورإلىالفلاندر

والأدبوالمعمار،،التشكيليبالتصويرباهتمامالثقافةهذه

ريادياموقعاالفلاندرأعطتأخرىبارزةثقافيةومضامين

القديمة.الأوروبيةالحضارةفي

منعددالسنينمرعلىالفلاندرحكمعلىتتابع

كونتلقبمنهمالواحدعلىيطلقكانالاقوياءبمالحكام

جعلالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلوفيالفلاندر.

أما.الفرنسيةالإمبراطوريةمنجزءاالفلاندرالأولنابليون

بلجيكابينالتاريخيةالفلاندرلمنطقةالحاضرالتقسيم

.ام083عامحدثفقدوهولنداوفرنسا

باللغةناطقإقليمعلىأيضاحالياالفلاندراسميطلق

يتمتعإقليموهوبلجيكا،منالشماليالجزءفيالهولندية

مقاطعاتمنيتكونالإقليموهذامحدود.ذاتيبحكم

وليمبيرغ،،الغربيةوالفلاندر،الشرقيةوالفلاندرأنتورب

الفلمنكيون.انظر:.برأبانتمنالشماليوالجزء

ومن،الصوفمنيصنعمدفئناعمنسيجالفلافيلة

الصناعي.الحريراووالقطنالصوفمنتتكونتركيبة

تنتجبارزا.سطحالإعطائهاالفلانيلةعادةالمنتجونينظف

نسيج:)التويلتويلىنشجهيئةعلىالفلانيلةأنواعمعظم

ويكون(.بارزةمتقاطعةخطوطذوأي،مضلعمتينقطى

نسيجباستخداميصنعنعمئمسطحالفلانيلةأنواعلبعض

فيرئيسيةبصورةالفلانيلةوتستخدم.مخططغيرعادي

والمعاطف.الحللصنع

اسمعليهيطلقالفلانيلةالنسئيهاثلمننوعيوجد

للفلانيلت.النوعينبينالناسيخلطماوكثيرا،الفلانيلت

الفلانيلةتشبهلالكنها،الحقيقيةالفلانيلةمثلبارزسطح

علىالفلانيلتويستخدم.القطنمنكلهاتصنعلأنها

وثياب،والبياضات،الأطفالملابسصنعفىكبيرنطاق

.والقمصانالنوم

نوراتمننوعالف!نيلةأزهارأرهار.الفلائللة،

وهذهونيوزيلندا.أسترأليامنكثيرةأجزاءفيينموالأزهار

تحيطالتيالصغيرةالأزهارمنمركزيقرصذاتالنورات

اللونبيضاءأوراقوهىالصولمحة،القناباتمنحلقةبها

ناعمة.رقيقةخضراءنهاياتذات

ونيوزيلنداأمشراليافىتمموالفلانيلةأزهار

الهضابفيالجذابةالنباتاتهذهمننوعينأكبرينمو

وزهرةبغربيها.البورالرمليةوالأراضيأستراليالشرقىالرملية

تنموواحدمترنحوارتفاعهايبلغشجيرةتنتجهاالتيالفلانيلة

لونذاتالملمسصوفيةأوراقولها،الشرقيالساحلعلى

الفلانيليةاللؤلؤياتتشبهزهريةرؤوسولها،ومجزأةرمادي

الفلانيلةوزهرة.ملم75نحورأسكلقطرويبلغ.الصغرى

قرصهاولونجدا،جذابةالغربىالساحلعلىتنموالتي

الشكل.ريشيةوقناباتهاالاصفرار،إلىيميلأبيض!المركزي

ام(.115-أ)884جوزيفروبرت،فلاهرتي

للأفلامأبايعتبرالأمريكيةالسينماصناعةروادمنرائد

المنعزلينالناسلحياةبتناولهفلاهرتياشتهر.الثقافيةالوثائقية

فيلميهمنكلفىذلكفعلفقد.الشعوببقيةعنبعيدا

ام(،)269ومواناأم(،)229الشمالينانوكالصامتين

أماام(.)349آرانرجلبعنوانالناطقفيلمهفيوكذلك

علىالتعريةآثاروضحفقدم(2491)الأرصالقصير:فيلمه

أثرام()148لويزياناقصةفيلمصوروقد.الطبيعيةالمناظر

نهرروافدعلىتعيشكانتفقيرةأسرةعلىالنفطاكتشاف

.المتحدةبالولاياتلويزيانافي
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ميتشيجانلولايةماونتينأيرنفيفلاهرتيولد

معبالاضمتراكالتاليةالثلاثةأفلامهوأخرج.الأمريكية

الجنوبيةللبحارالبيضاءالظلالففيلم،آخرينمخرجين

انحطوروفيلم،دايكفان.و.سمعأخرجهأم()279

الفيلالصبيوفيلمميرناو،.و.فمعأم(319)

فرانسيسقرينتهعملتوقدكوردا.زلطانمعأم()379

الثقافية.الوثائقيةأفلامهمنكثيرفىفلاهرتىهوبارد

سلسلةفيالمهرينبع.الجديدةغينيافىنهرأكبر!كي

الجزءصوبأك!ا001مسافةويجري،هندنبرغجبال

إلىمصبهعندويتسعبابوا،خليجمنالغربيالجنوبى

منأكثرفيتبحرأنالصغيرةللمراكبيمكن.كم53

مجرأه.ثلثي

وليمهوأم(.874-)7018بايمانفلاينج

ولد.القديمةسيدنيفىعاشتشخصيةكنجفرانسيص

إلىهجرتهبعدجيدا.تعليمانالوفيهاإنجلترافيكنجع

الختلفة،الوظائفمنعدداتقلدبأسترالياويلزنيوساوث

التدريس.منها

مسافةمشىلقدالمشى؟بسرعةبايماناشتهر

فقطأيام9فيهابماأسابيع6منأقلفىكم7.962/2

منالخيولتجرهاالتيالمركبةعلىمرتينتفوق.للاستراحة

أيامستةوفي.ءكم5مسافةوهيمسيدنىإلىوندسور

84بمتوسطوإياباذهاباباراماتاإلىسيدنيمنمشىتالية

إلىباراماتامنوإياباذهاباكم07مسافةقطعيوميا.كم

راهنأخرىمناسباتوفي.متواليةأيامثلاثةفيوندسور

زنةشاةمثلحيواناتحملمعللمشىسباقاتفى

ثابتاثقلاكجمأ4.5زنتهماإلىبالإضافةثقلاكجم42

.ساعاتسبعفىباراماتاإلىمميدنيمن

ام(.69.أ-)885جونسانتهاري،فلبي

فىدرجةنال،سيلانجزيرةفيولد،مسلمإنجليزيرحالة

وعملأم(09)7أكسفوردجامعةمنالشرقيةاللغات

فىالداخليةلوزارةومستشاراالهند،فيسنواتمسبعنحو

وانتدب.إسلامهوأشهر،السعوديةفيومستشاراالعراق

يعدأم(.)579ببيروتالأمريكيةالجامعةفيزائراأستاذا

مناطقوزارشاهدإذ؟العربيةالجزيرةفيأجنبيرحالةأهم

العربيةالجزيرةواختردتىقبل،منأينالرحامنأحديرهالم

منأكثربهاوبقى،الاتجاهاتمختلففيمراتعدة

الطرازمن!اداريابارعالغويافلبيوكانشهرا.عشرين

مأ19ءعامالعراقفيالب!مرةإلىفلبيوصل.الأول

تلقىأم179عاموفي،المنطقةفيالإداريالتنظيمال!عادة

،هناكالسياسيالوضعلمعرفةنجدإلىبالذهابأوامر

سعود،آلعبدالعزيزالملكقابلحيثالرياضإلىووصل

طريقعنفوصلهاجدةإلىالسفرعلىشجعهالذي

وبتكليف.العربيةللجزيرةعبورثالثذلكوكان،الطائف

وجلبالدواسر،واديإلىفلبيذهبعبدالعزيزالملكمن

فلبياستدعيثم.قيمةذاتوجغرافيةعلميةمعلومات

معوفاقعلىيكنلمولمابغداد،فيرسميامنصباليتسلم

وهناكحكوميا،منصباليتقلدعمانإلىذهب،حكومته

التيفوربسروزيتاهيمشهورةورحالةب!صاتبةالتقى

ولكن.الخاليالردغعبررحلةفيمرافقتهعلىوأفقت

وعاد،الخاليالرلغعبورمشروعأخفقسياسيةأظروف

لاستيرادتجاريةشركةألسه!حيثجدةإلىعدنمنفلبي

.والهافالمذياعوأجهزةالسيارات

فىرحلاتهفلبياستأنفأم319عامنهايةوفى

بهايتجهأنأرادبقافلةالهفوفمنوبدأالعربيةالجزيرة

إلىاضطرولكنه،الهنديالمحيطإلىيصلحتىجنوبا

يقومرحلةآخرتلكوكاشط.ذلكتحقيقلصعولةالرجوع

فيمارحلاتهمعظمكانتفقد،الإبلمستخدمافلبىبها

إلىالبحرمنالجزيرةبهاقطعالتياسسياراتباتتمابعد

شاهدهعماكتاباتهوكانت.زوجتهصحبةفيالخليج

شملتوقد.ودقيقةوشاملةكثيرةرحلاتهخلال

البشريةوالأعراقوالجيولوجياوالحيوانالطيورملاحظاته

استخدامهأهلهوقد.الجغرافيوالوصفوالآثاروالتاريخ

فيكثيرةمناطقزيارةالحديثةالاتصالووسائلللسيارات

مدينةوزاراليمنإلىرجعهناكومن.العربيةالجزيرة

.مأرب

(ام459-1)939إنجلترأفيمدةقضاءوبعد

التجاريةأعمالهليستأنفالعربيةالجزيرةإلىفلبيعاد

الاثارفي،الاستكشافيةرحلاتهفيأيضاواستمر

فىالثموديةالنقولقمنعددااكتشففقد،بخاصة

،ام559عاملبنانإلىاتجهثم،العربيةالجزيرةشمالي

توفي.وبها

فيفلبيرآهاالتيالعربيةالجزيرةأنمنالرغموعلى

ونيبور،داوتيرآهاالتيتلكعنتحتلفلمالأولىأيامه

التقدمنتيجةأوضاعهافيتغييراالأخيرةأيامهفيشهدفإنه

كاملةخرائطورسمت،والاتصالالنقلوسائلفىالتقني

عهدبذلكمنهيةالجويةالصوربوساطةالعربيةللجزيرة

الجزدرةقلبمنها:،عديدةمؤلفاتله.الاكتشاف

هارون،الوهابيينعهدفىالعربجزيرة،العربية

فأر،الإسلامألمسىبمالعربيةالجزيرةفيحاجالرشيد،

وغيرها.،العربيةالجزيرةفيأيامبممدين
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الفلبينجمهورية

وتتألف.الهادئالمحيطغربيجنوبتقعدولةالفليين

غيرأنهلدرجةجداصغيربعضها،جزيرة.0017نحومن

بعدعلىالمداريةالمنطقةفيالجزرهذهتقع.مسمى

معساحتهاوتبلغ.الاسيويالبرساحلمنكمأ..

لوزونهمافيهاجزيرتينوأكبر2.كم000.003

ومعظمالبلاد.مساحةثلثينحووتشكلانومينداناو،

وتقعأنحائها.جميعفيالبراكينوتنتشر،جبليةأراضيها

الجبالبينالسهولضمنالبشريةمستوطناتهامعظم

منطقتهاتضمالتيمانيلاوعاصمتها.البحريةوالسواحل

الفلبينيينمعظمقدموقد.الفلبينسكانمن%أ.الحضرية

وماليزيا.إندونيسيامن

مأ521عامماجلانفرديناندالأسمبانيالمكتشفقاد

يدلوبيزميجيلالجنرالوأمس!.للفلبيناستكشافيةبعثة

.أم566عامالفلبينفىأسبانيةمستوطنةأوللجازبي

الثاني.فيليبالأمحبانيالملكاسمعلىبالفلبينالجزروسميت

فياليوميعيشلذا،للفلبينالنصرانيةالأسمبانأدخل

آسيا.فيآخرقطرأيمنأكثرالنصارىمنعددالفلبين

عدةالميلاديعشرالتاصمعالقرنمنالأخيرالعقدشهد

يونيو21وفي.الأسبانيالحكمضدللثورةمحاولات

وفيالبلاد،استقلالالوطنيونالقادةأعلن،أم898

المتحدةوالولاياتأسبانيابينالحرباندلعتنفسهالوقت

هزمام898مايومنالأولوفي.ام898أبريلفى

فيأسبانياووقعت،الأسبانيالأسطولالأمريكيالأسطول

،المتحدةالولاياتمعسلاممعاهدةنفسهالعاممنديسمبر

الفلبين.علىالمتحدةالولاياتبموجبهاسيطرت

عامذاتياحكفاالفلبينالمتحدةالولاياتمنحت

)4291اليابانىالاحتلالتحتوقعتأنهاغير.ام359

علىسيطرتهاالمتحدةالولاياتواستعادتأم(.449-

عاميوليومنالرابعفياستقلتأنإلىأم459عامالفلبين

.ام469
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موجزةحقائق

ماليلا.:العاصمة

الفلب!!.حمهورية:الرسميالاسم

،6188951امدينةمانيلاأم،099تعدادحس!:الكبرىالملدن

766.1666سيتىلىكايزر.413563.7الحضريةا!سطقة

سمة.2لم735.645سيبو،سممة011ء160.5دافاو،نسمة

!

يرصهـالأررقفا؟انأأسلاتةصالفلبهيئعلمايألفوشعارها:الفلبينعلم

إلىيرمرالأسصوا،للحتسحاعةدرمروالأحمر،المبيلةالمتلإلى

أححوم،ا:تمل،الم،ستقلاا!أصشمساتمتلالملبينتسعارومي.السلام

كلماتاحشعارايحمل!صما.الرئيسيةالتلاتالجزرمحموعات

اررىا!كماإلىرمض.وفواحدةأمة،واحدةروحتعنيللبينية

احتير.الأسحايللحكموسالأمد،الأمريكىلل!-ابالسرالسالق

.أم469عامأ!دولةاولتسعارأم898عاماغلبيياالعلم

يتحاورالحررم!محموعةم!الفلب!!أراضيتتألص:وا!لناخالسطح

شرقىح!و!ساحلقبالةا!ادئاالمحيطفىجزيرة7لم...عددها

الحتممالوإلىالملمنن،منالعربيالحو!إلىإسدوسسياتقعاسيا.

أكمر.!يتامتقعاخر!اوإلىتايوادرتمإلص!-العريوالشمال

شل!!،الحو!فى:ميدالاوأ!التممافيلوزونهحاحزيرت!!

)لرا،!(.ا؟س%1صحىحررمحموعهتقعالحزيرت!!

حر!-اسمااط!لبرامدادأشصىح-000003،2ا!لساحة:

أ!،؟0057ا!سواح!طاأطوال!،11"7عرب-شرقأك!،485

.م4592ارتفاعهأخالباميدا،وحزيرةفيآلوحبلأعلى:الارتفاع

المحر.س!مستوى،ارتفاعأدنى

حرارةالأشهرأكتر،الرتمعاتفىلارد،العامطوالرطبحارالملناخ:

مايو.إلىمارسمرتمتد

استغلالتطويرعلىأغلبيناعملتالاسعتقلالومنذ

التنميةأنغير،والزراعيةوالغابيةالمعدنيةمواردها

معادنهافمعظم،عدةمشاكلأوجدتقدفيهاالاقتصادية

تقطعكانتوالغابات،خاماتشكلعلىتصدركانت

لمماعاما05خلالبالكاملبانقراضهاتهددفائقةبسرعة

مشكلةالسكانيالنمويعدكمالحماشها،سياسةتطبق

أعلىمنالفلبينفيأضموامعدليعتبرإذ،للحكومةأخرى

العالم.فيالسكانىالنمومعدلات

السكان

الفلبينلعكانعددبلغ.وسلالالتهمالسكانعدد

يعيش،نسمة07)000.955أم699عامفى

42آشيوخمجلسمحلسين،م!مكونبرلماد:الت!ثرييةالهيئة

.عضوا2د.يصم!سا:محلمى،عصوا

!طقة.73:السياسيةالمقاطعات

السكان

وبلغ،نسمة07لأ955لم...سحوأم669عامقديرةالسكانعدد

م2".أعاميبلغأنويتوقع06"032546أم096عام

لسمة.00038577

2.اكمشحصا235:السكانيةالكثافة

حضر.%64،ريرو%45:السكانيالتوزيع

!ممحموعةالفلبينيوديتكل:الرئيسيةوالوطنيةالعرلمحةالمجموعات

من%6نحوالملايو.أصلم!لعضسبعضهابافا!أحتمعوا

أصلمنيمحدرود%أونحو.الأصليةااغمائلايتعو!صرا!س!ظا

وأمريكية.أ!سانيةوأصولصيىأص!!سسحدر:لعصهم.صسى

أرواحيون2%مسلمود،3%لصارى،59%الرئشية.الديانات

:د.!اص

الاقتصاد

قصبالهند،حور،الشاميةالذرةالأرز،الزراعة:الرئيسيةالملتجات

والبيض،الدواصالحازير،،المسيهوت،الأنالاساالمور،احسكر،ا

المعدات،والمشرولاتالأعدية:التصنيع.الفلمينماهوحيالغابات

أ!يدلانية،االمنتحات،الكيميائيات،والإل!ضرونيةاسكهرلائيةا

،النحاس:التعدين.النفطجةالمشحات،والمسحوجاتالملال!

الححري.المحمالني!ول،،الذه!

انظر:،ا!عرىاالوحدةلمعردةالبيزو.الرئيسيةأحقوداوحدة:العملة

لنقود.ا

مأ!49عامالإحماليالوطنيالاتجدلع:الإجمالىالوطنىالابخ

الدحلستوسطوللغ.أمري!حمطدولار00000003241

أمري!صيا.دولارا612م4191عامديافا

الكهربائيةالمعدات:الرئيسيةالصادرات:الخارجيةالتجارة

والسحاس!.الموز،،الملابسالهند،جورمشجات،والإلكترونية

وهوج،واليابان،المتحدةالولايات:التجارة!ىالرئيسيودالثركاء

وألماليا.،كونج

مانيلامنطقةفيوبالذات،لوزونجزيرةفىنصفهم

العاصمة.

أكثرالأخيرةالسنواتفيالسكانيالنمومعدلبلغ

وأكثر.العالمفيالعاليةالمعدلاتمنوهوسنويا،%2من

العشرين.دونأعمارهماسم!صاننصفمن

قدالأوائلالفلبينسكانأنإلىالأثريةالدلائلتشير

ماقب!!وذلك،بلوانجزيرةفيطابونكهوففيعاشوا

القادمينالمهاجرينأولكان.مشة000.004علىيزيد

نحوقبلللبلادقدمواالذينالاسيويونالأقزامهمللفلبين

معظمهمفينحدرالحاليونالفلبينيونأما.سنة000.05

نحوفيالفلبيناستوطنت،وماليزيةإندونيسيةأصولمن
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الحديثة،الهجراتمنالسكانبقيةوجاء..مق0003

الأممبان،خصوضاوالأوروبيينالصينيينتشملوهي

فىالتنوعهذاأسهموقد.واليابانيينوالهنودوالامريكيين

ثقافتهم.وتنوعإثراءفيالفلبينينأصول

تعي!ش،ولغويةعرقيةمجموعة07منأكثرالفلبينفي

منوغالبيتها،المنخفضةالأراضىفيمنهاالكبرىالمجموعة

والثقافةالمجتمعمنالرئيسىالجزءيشكلونوهم،النصارى

وهمتاجالوغ،مجموعةالمجموعاتهذهوتشمل.الفلبينية

الجزروفىمانيلافيخصوصالوزونوسطفييتركزون

وتشملومارندكيو.مندوروكجزرالمجاورةالقريبة

لوزونشماليفىالوكانوسالأخرىالعرقيةالمجموعات

.لوزونجنوبيفىوبايكولانوس

ليمستالجبليةالمناطقفيتعيشالتيالأقلياتمعظم

ومنالبلاد.سكانبقيةحياةعنحياتهاوتختلفنصرانية

داماجاتس،كوردييرا،كارابالو،:الأقلياتقبائلأشهر

ومن.بلوان،الاسيويونالأقزاممانوبوس،مينداناومانجيانز،

.الصينيون،المسلمونالأخرىالأقليات

الدنياالطبقة:طبقاتثلاثإلىالفلبينمجتمعينقسم

وشبهالمهرةغيروالعمالالأسماكوصياديالمزارعينوتضم

،السكانثلثمنأكثروتضمالوسطىوالطقة.المهرة

الحجمالمتوسطةالملكياتذويوالمزارعينالمهنيينوتشمل

العليا،والطقة.والمدرسينالدولةوموظفيالأعمالورجال

وكبارالأراضيملاككبارتضمعددا،الطبقاتأقلوهي

الدولة.موظفىوكبارالأعمالرجالوكبارالمهنيين

عامدستورحعسبالرسميتاناللغتان.اللغات

اللغةجعلكما،والإنجليزيةالفلبينيةهما:ام879

سكانمنينحدرونسوداءلشرةدووالحجمصغارالآسيويونالأقزام

الأقدمين.الحزيرة

نأقررفقدأم359عامدستورأما.القوميةاللغةالفلبينية

المحلية،اللغاتمنواحدةالقوميةاللغةألحماسيكون

واسعنطاقعلىالمستخدمةوهىتاجالوغلغةفاختيرت

لغةمنتتخذزالتماالفلبينيةأنومع.لوزونفي

المحليةاللغاتمنكلماتتأخذفإنهالها،أساساتاجالوغ

ويكتبشحدث.الأجنبيةاللغاتمنوكذلك،الأخرى

الفلبينيةفاللغة.تاجالوغلغةالسكانمن8%0منأكثر

والخاصة،الحكوميةالأساسيةالمدارسفيإجباريةمادة

الكتبمنالكثيروينشرباستخدامها.المعلمونويلزم

توحدأنالحكومةوتأمل.والإنجليزيةالفلبينيةباللغتين

)الفلبينية(.الموحدةاللغةاستخدامخلالمنالسكان

وأخذت.بولينيزيملايويأصلذاتالمحليةفاللغات

والإنجليزيةوالصينيةكالعربيةالأجنبيةاللغاتعنالكثير

والأسبانية.والهندية

نصفمنأكثرالإنجليزيةيجيدونمننسبةتببن

خصوصاوالثانويةالأساسيةالمدارسوتدرس.السكان

تشترطكما،ايلإنجليزيةباللغةموضوعاتمنهاالخاصة

اختباراجتيازفيهاللقبولالطلبةعلىوالجامعاتالكليات

نطاقعلىتستخدمفالإنجليزية.الإنجليزيةباللغةتحريري

والاقتصادية.السياسيةالموضوعاتدراسةفيواسع

لغةفيتعلمون،الأقلعلىلغتينالفلبينيينمعظمويتحدث

الفلبينية،بعدفيماوشعلمون،المبكرةطفولتهمفيوالديهم

انتقلتماوإذا.مدارسهمفيأيضاالإنجليزيةيتعلمونكما

محليةلغةأطفالهايتعلمفربماأخرىمنطقةإلىالأسرة

والأم!بانيةالعربيةتتحدثالسكانمنقلةوهناك.جديدة

والصينية.

السكاننسبةفيالمستمرالتزايدرغم.الريفحياة

السكاناخماسثلاثةنحوالريففييعيشمازالالحضر،

المنخفضة.المناطقفيمنهمالكثيريعيم!حيثء%()4

والخدماتبالكهرباءالريفسكانمنالكثيرويتمتع

،الاتصالوأجهزةوالمواصلاتالنقيةالشربومياهالصحية

كافية.ليعستخدماتأنهاإلا

بعضهميعملكما،بالزراعةالريفسكانمعظميعمل

التعدين.أوالغاباتقطعفىأوالأسماكصيدفىإما

الطورتربيةأوالزراعيالعملفيالنساءوتساعد

.تناوالحيوا

متلاصقةصغيرةمساكنفيالريفيةالتجمعاتتتمثل

الخشبمنمبنيةوأرضيتهاجدرانهابعض،بجانببعضها

.المموجالحديدأوبالقع!إمامغطاةوسقوفها،الخيزرانأو

فوقمرفوعة،نومغرفتيأوغرفةمنمعظمهايتألف

سكانوشزوج.للتخزينتحتهامايستخدم،الأرضمستوى

فيهوالذيالخصوبةمعدليرفعمما،مبكرةسنفيالريف
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دخلمتوسطويعادل.الحضريةالمناطقفيمنهأعلىالريف

الحضرية.الأسرةدخلمتوسطنصفالريفيةالأسرة

للأسرةولاؤهما،تقليديونبأنهمغالباالريفيونيتسما

لالقوى:يؤمنونبعضئا،بعضهماويساعد،ولمجتمعهم

الطبويستخدمونمأزقفىيكونونعندماالخارقة

الحديث.الطببجانب(والأعشاب)العقاقيرالشعبي

يحتفلالتيفيستاهيالفلبينيالريففيمناسبةأهم

وأصدقاؤهمأ!ائلةاأفراديتجمعإذ،العامفيمرةبها

الأطعمة.اوتناولالآراء،ولتبادلالروابطلتجديد

انخفاضمنهامشكلاتعدةالريفسكانيواجه

النقدية،اسميولةونقص،العملفرصوقلة،الزراعيالإنتاج

الأراضىوفى.والتسويقيةالماليةالتسهيلاتوقصور

الاستقرار:عدمالمدقعالفقرالسكانيعاني،المرتفعة

الأخيرةااسسنواتافىالح!صمةأدخلتوقد.السياسى

أرضا،يملكونسنالأرضرفأعطت.الريفيةللتنميةبرامج

وعززت،الزراعيةوالقروضبالخدماتالمزارعينوزودت

كما.الريأنظمةوأقامت،المتطورةالزراعيةالأساليب

التنظيماتتنميةالزراعيةايلإصلاحاتتضمنت

نفسها.علىاعتمادهالزيادةالمحليةالزراعيةوالمؤسسات

المدنفيالسكانمن%46نحويعيشالحضر.حياة

الوسطففى.الأسبانيةالمدننسة!علىمعظمهاشئيدالتى

الرئيسيةالكنيسةبهاتحيطالبلازاالعامةالساحةتتمركز

اضجارية.االمؤسساترالح!صمةومكاتبوالمدارس

أطدينة.احياةمركزهيالعامةوالساحة

حضريمر!صأكبروضواحيهامانيلامدينةمنطقةتعد

ويؤلف،بلدية13ومدنأربعمنتتألففهىالبلادبمفي

الكثافةوتبلغ.الفلبينفىالحضرسكانثلثنحوسكانها

مقابل2/كمنسمة/00012العاصمةإقليمفياسم!صانية

)المتوسطالأخرىأغلبينيةاالمدنفي2اكمنسمة002

فيزايانجزرفيسيبومدينةوتأتي2(.اكمنسمة235

والثالثةالثانيةالمرتبتينفىمينداناوجزيرةفىدافازومدينة

الفلبينية.الحضريةالمراكزبين

اقتصاديةبخدماتمانيلاوخصوصاالمدنتمتاز

استقطابمناطقيجعلهاوهذأودينيةوترفيهيةوتعليمية

فرصعنالباحثونفيأتيهالها،المجاورةالأريافلسكان

أفضل.تعليمىمستوىعنالباحثونوالطلبةالعمل

حيثالحضر.بفقراءالمدنسكاننصفمنأكثريعرف

ويعيشون،الحجمالكبيرةأسرهممعالمدينةإلىمعظمهميفد

حق،بغيرالأرضعلىويستولونمزدحمةفقيرةأحياءفى

فيبعضهمويعي!ق.العشوائيةمساكنهماعليهاويقيموذ

الصغيرةالخلجانكجوانب،المدنمنهامشيةمناطهت

الحديدية.السككوخطوطأسفاياتاجمعوأماكن

المقوىالكرتونمنمبنيةأكواخفىالحضرفقراءيعيش

تنقصهالكنبالكهرباءمزودةمساكنهموبعض.والصفيح

منوالتخلصالتهويةووسائلالنظيفةالشربمياه

.ياتالنفا

وأمؤجرةشققفيفتعي!الوسطىالطبقةأسرأما

منمبنيةوتكون،الأسرةتملكهاواحدطابقذأتمنازل

ضمنالمساكنهذهمعظمتقع.والإسمنتالخشب

الموسرةالأسرأما.خاصةأوح!ضميةإس!صانعاتمشر

عاليةبأسوارمحاطةجميلةواسعةبيوتفىفتعيث!

إلىأطفالهميرسلونوهمبها،خاصحرسيحرسها

بالاموراطلاععلىالمدينةسكانيكون.الخاصةالمدارس

هذافيمنهمأنشطوهمالريفسكانمنأكثرالسياسية

منطقةفيسبهنيةفماحية

مانيلامسطقةتعدمانيلا.

الماطقأكبرمنواحدة

العال!ا.فىالحضرية
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المجاالتعليمم!سنوات6الملبينلأطفالتقدمالحكوميةالابتدائيةاللدارل!

.%03الكليات

وهم،أفضلتعليميمستوىعلىحصلوافقد.المجال

والتطويرللتغييرتقبلاوأكثر،الغربيةبالحضارةأكثرمتأثرون

المدنفيالرجالمنالكثيرويع!ل.الريفسكانمن

النساءمنالكثيريعملكما،الختلفةوالأعمالبالصناعة

فيالنساءمنمتزايدعددويعملالختلفة،المهنفيأيضا

.والإلكترونياتالنسيجيةالصناعات

يلبسهاكالتيملابسالفلبينيينمعظميلبس.الملابس

حفلاتوفيالجينز.سراويلالشبابويلبس.الأوروبيون

بارونغيسمىماالرجاليرتديالرسميةوالمناسباتالزواج

منيحاكومطرز،طويلةأكمامذوقميصوهو،تاجالوج

وذالقميصويعرف.القطنأووالحريرالأناناسخيوط

بارونغ،بولوباسمالنوعهذامنالقصيرةالأكمام

العمل.فيغالباويستخدم

الفلبين.فيالشعبيةالرياضةالسلةكرةتعد.الترويح

الديكة،مصارعةالسكانفيشاهدالارياففيأما

المصارعة.ئجظعليويراهنون

لعبةوهيسيباولعبةالورقيةبالطائراتالاطفاليلعب

بحجمكرةيقذفونإذوالأولادبمالرجاليمارسهاشعبية

الأرضي.التنسلملعبكاثلملعبفىالتنسكرة

مستوياتأعلىمنبواحدالفلبينتتمتع.التعلييم

القراءةيجيدونالسكانمن%39فنحواسيافىالتعليم

يذهبونالمدرسةسنفيهمممن%29ونحو،والكتابة

قبلمالمرحلةمعهد00123نحوالفلبينففيإليها.

ابتدائيةح!صميةمدرسة53و...علىيزيدوما،المدرسة

فييوجدكما.وجامعةكلية004إلىبالإضافة،وثانوية

إلىمنهميدهبم!تسائسبةكبير.بشكلالتعليمالفلبيسيونيقدر.ني

التعليميةالحياةتبدأ.خاصةمدرسة6)001نحوالفلبين

الابتدائية،الدراسةمنسنوات6بالتلاميذمنلكفير

سنوات5-4يليها،الثانويةالدراسةمنسنوات4تتبعها

سنة41المتوسطفيالطالبيقضي.الجامعيةالدراسةمن

12نحووعمرهويتخرج،والجامعةالمدرسةفيالدراسةمن

أربعةبواقعسنوئاالمتوقعالعمرمتوسطيرتفع.الصحة

يرتفعللنساء.عاما66وللرجالعاما64الانفيبلغأشهر.

الفلبينفيعليههوعمامانيلاالعاصمةفىالمتوسطهذا

الرئةأمراضفيللوفياتالرئيسيةالأسبابوتكمن.كلها

خلالمنالصحيالمستوىتحسينتملقد.والدرنوالقلب

الخدماتمستوىوتحسينللسكانالمعيشةمستوىرفع

المعديةالأمراضانتشارمستوىانخفضكما،الصحية

.الشباببينخصوصا

يرغبونالتيالديانةاختيارفىأحرارالفلبينيون.الدين

.نصارىالسكانمعظمفإنتاريخيةلأسبابلكن،فيها.

الكاثوليك،الرومانمنهمالفلبيننصارىمن8%0فنحو

الفلبينسكانمن%أأونحو.الميثوديمستمنمنهموقليل

إلىتضافمحليةديانات%3وتحبع،بالإسلاميدينون

.السكانمنآلافبضعةبهايدينالتيالبوذيةذلك

الثوارقادهعاماعشرينمنذبدأنضالوهنالك

فيأكثربتمثيلمطالبينمينداناوجزيرةفيالمسلمون

والتشريعبالأمنتتعلقوبمطالبالوطنيةالحكومة

موروجبهةباسمتعرفإسلاميةجبهةوهنالكوالاقتصاد،

.النضالهذاتقودالإسلامية
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والمناخالسطح

بعضوجودمنبالرغه،جبليةبلاداالفلبينتعد

امتدادعلىالمنخفضةالأراضيمنالضيقةالسهول

فىخصوصا،الواسعةالداخليةالسهولوبعض،الساحل

معظمافيالبركانيةالجبالوترتفع.وبانايلوزونجزيرتي

نشطا.مازالالبرا!صينهذهمنوالكثير،الكبرىالجزر

هورمينداناو،جزيرةفىابوجبل،الفلبينفيجبلوأعلى

مستوىفوقم5492إلىقمتهترتفعخامد،بركان

البحر.سطح

بدأت.الفلبينفيكميربشك!!المدمرةالزلازلتحدث

لاأصواءاتنتيجةسنةمليون05نحوقبلالفلبينجزرتتكون

منجزءالفلب!تفجزر،البركانيوللنشاطالأرضيةالقشرة

ويعتبر.الهادئبالمحيطتحيطالنار،دائرةيدعىضخمحزام

.النطاقهذافيمألوفاوالزلزاليالبركانيالنشاط

البحرية،الأعماقأكبرمنواحداالفلبينخندقيعد

ذإمينداناو.لجزيرةالشرقيالشماليالساحلمقابلويقع

أ!ادئ.االمحيصأسطر!تحتام943.0إلىعمقهيصل

تدعىمدمرةلحريةأمواجاالأرضيةالهزاتتسبب

عامففي.لزاليةإاأسحريةاالموجاتأوتسونامىغالبا

هزةعننجمتاكتيالتسوناميموجاتضربتام،769

00028مقتلفىتسببممامينداناو،ساحلأرضية

شخص.

توجدكما،والموانئالخلجانمنبالكثيرأغلبينأتحظهى

جزيرةفيبيديلاجونامث!!،كبرىبحيراتفيها

جزيرةفيلانو()بحيرةألونتوسلطانوبحيرة،لوزون

فصلفيفقطالأنهارمنال!ضيرويجريميندانا:.

فبراير.إلىيونيومنالأمطار،

تسببتوقد.الفلبينمعظمأحضيفةاالمداريةأ!اباتاتغمى

الفلبينتشتمل.التربةتعريةشىالمناطهقبعضفيأكاباتاإزالة

الغاباتفيفتنمو.متنوعةطبيعيةوحيواناتنباتاتعلى

الخيزرانالجزرفييخموكما.والنخيلالبنغالتينأشجار

.المزهرةالنباتاتمننوع9لم...نحوذلكإلىيضاف

الفلبينفىتعيشالتىالبريةالحيواناتتشم!!

الطيورمنمختلفةوأنواعا،والأفاعى،والقردةالت!اسئ!

عيونذوصغيرقردوهوالترسير،تشولكما،المدارية

الشرقية.والهندالفلبينفيفقطيعيم!،أسوماكعيون

،الهنديالجاموسهوالفلبينفىالرئيسيالمنزشوالحيوان

للحراثةالمزارعونيستخدمه،المائيالجاموسمننوعوهو

يعيشالذي(،الفلبيني)الجاموسالتماروحيواررأخق!!،:أ

مندورو.جزيرةفىفقط

بركانمايونبركان

منبالقربنشط

أليمقاطعةفي،لحازبي

.لوزونشرقيحوب

الشكلمحروطيوهو

الرمادأعو.تقريبا

المنطقةعهالنابخالبركاني

خصبة.تربةالمجاورة



الدولمهالحدودفيمرحعاليس!الخرلطةهذه
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المرويةالأرزمدرجات

تحوبالاويبمسطقة

شيدولقد.عالميةلشهرة

الوسوحصوردييرالتسص

هذهالشماليةلورود!ي

بزراعةوقامواالدرحات

ممذالجبالهدهسفوح

السنير.مئات

أك!ا085نحوالفلبينيةالجزرتمتد.الرئيسيةالجزر

إلىالشرثمنكماأ001ونحو،الجنوبإلىالشمالمن

فيمينداناو"أصشماتاشىا!زونهىالجزرأكبر.الغرب

محموعات،ثلاثمنالفلب!تجزرتتألف.الجنوب

أ!زررهماشبيرت!!جزيرت!تتشمل،الشماليةالمجموعة

فيزايانجزرباسمافةالمعررالوسطىالمجموعةأماومندورو.

الجزر.جزيرة0007دحومنفتتألف،فيزاياسأو

،بلواننغروس،سمر،هيالمجموعةهذهفيالرئيسية

المجموعةأفوتخأ.وماسجيتبوهولمميبو،،ليت،باناي

نحويضمالديسولووأرخبيلمينداناوحزيرةمنالجنوبية

بورنيو.جزيرةباتجاهوغرباجنوباتمتد،جزيرة004

الفلبينفيجزيرة11لأكبروصف!التاليالجزءوفي

حجمها:كبرحسبمتسلسلة

جزرأه!اوهي2(،كماأ40)688)مساحتهالوزون

باتجاهأحشماليانصفهافيالجبليةأصسلاسلاتمتد.الفلبين

جبالوسلسلةكوردييرالمحلاسلوتشم!!.جنوب-شمال

هالينبينويقع.الجزيرةشرقيشمالفيمادريسييرا

وتشتهر.الخصبكاجايانواديالجبليتينالسلسلتين

شماليباجيوفيالجبليالمنتجعشرقيضحمالالواقعةبناوي

ذاتالمدرجاتهذهالأرز.زراعةبمدرجات،لوزون

الشديدةالمنحدراتعلىبنيتالجميلةالحجريةالجدران

!عنة،00027علىيزيدماقبلإيفيوجوشعببوساطة

الزراعةتكونوبدونهاالدنيا.عجائبمنواحدةوتعد

مستوية.أراضوجودلعدممستحيلة

الأرزإنتاجمنطقةلوزونتجزيرةالأوسطالسهليعد

الساحلعلىمانيلاأحاصمةاوتقع.الفلب!تفيالرئيسية

فيالواقعةكوريجدورجزيرةكانتمانيلا.لخليجالشرقي

الفلبينيةالقواتلصمودموقعامانيلاخليجمدخل

العالميةالحربأثناءاليابانيةالقواتمواجهةفيالأمري!صيةاو

علىاليابانباستيلاءالفلبينفىمةألمقارااتحثتقدر.أضاليةا

تحريرتموقد.أم429مايومنأ!سادساشيريحدورشو

.أم459عاماليابافيالاحتلاأ!مبنالجزلي

وتمحنوبالفلبينبحيراتكبرأبيديلاجوناتعد

هذهوداخل،كبيرةبركانفوهةتالبحيرةتحتلمانيلا.

بحيرةعلىيشتملأحيانا،ينشطصغيربركانالبحيرة

كيلوبسبعينمانيلامنالجنوبوإلى.دوهتهضمنأصغر

لاغسانجان.نهريجريمترا

علىبيكولمنطقةتقعلوزونشمرقيجحوبوفي

ماغالبا،متعرجةوصعواحلضيقةجزيريةشبهمنطقةامتداد

!"،خ!؟كاج!؟?"!*ا-73?.؟ءأق؟بر-يخ!ل!!كا،-!!في-؟.ء!2كاكارز*وتم!ئحت!ح!"ءئنغ

/ح!!ورأم!علأكبرئممىأكأ!عى"؟كاى!لالأعبخ!!ءة*،!،حه!

،ء،"؟أ!رض-لمكأتمبم!؟،جم!ثيمبربر!+يرثبثم!خءء!م.ير*!جم!بر!3-علا

73!طهصء-؟،صر

ب!رزثم!لآ!ئ!ت!قيلألأبر!د!24ثءعثه!-بر؟3بمولأع3يرىص"ء7ير*يم!جمميم!*ير-يملأحم!!وو*عته!

المهماسغدائياالمحصولهداتئم!لوزونولمطفيالأرزحقول

الملبين.م!أصرىمعطتةأيتمتحهمما!ترأ
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وسهول،تلالعلىوتشتملألاستوائيةالأعاصيرتضربها

بلوسانبركانمثلالبراكينمنوشريطحارةمياهوينابيع

.مايونوبركانايساروغوبركانأرجاوبركان

طبقاتترأكممنمكونمخروطيجبلمايونجبل

فوقم2و421ارتفاعهويبلغ.البركانيوالرمادالحمم

.معتدلثورانهأنإلانشطبركانوهوالبحر،سطح

،أم481عامحدثقدكانالعنيفةانفجاراتهأحدث

التىالحممدمرتفقدشخص.أ!002مقتلفىوتسبب

إلىكمأ6نحوبعدعلىالواقعةساوا،كاجبلدةقذفها

وذتيويمنتجعيقعمايونجبلمنوبالقرب.منهالجنوب

وطنيا.متنزهاالانمايونمنطقةوتستخدم.الحارةالينابيع

معظميزرعحيث،الخصبةالبركانيةبالتربةلوزونتتمتع

وتشتمل.التبغفيهاينتجكماالأرز،منالفلبينإنتاج

النحاسخصوضامتنوعةمعادنخاماتعلىلوزون

والذهب.

كبرياتثانية2(،كم063/49)مساحتهامينداناو

يعيشجنوبا.الرئيسيةالجزرأقصىوتمثل،الفلبينجزر

مسلميمعظمويسكنها،الفلبينسكانخمسنحوعليها

كبير.حدإلىجبليةفهي،منتظمشكللهاليس.الفلبين

فيجبليةقمةأعلىالبركانيابوجبلقمةفيهاوتقع

جذبومنطقةوطنيامتنزهاأبوجبلمنطقةتعتبر.الفلبين

وغاباتها.الفطريةوحياتهاالطيعية،مناظرهابسببسياحي

بينما،الخصيبألغيوسانواديمينداناوشممالفيويقع

يخرجالتيألونتوسلطانبحيرةعلىميندأناوولممطيشتمل

قبلمارياكريستيناشلالاتيشكلالذي،أجسنهرمنها

مارياكريستيناسدويعد.إليجانخليجفييصبأن

الكهرومائية.الطاقةلتوليدالرئيسيالمصدر

فىزامبوانجاميناءالرئيسيةالسياحيةالمراكزتشمل

الخليجتحمتعدافاو.خليجغربيجنوبفىودافاوالجنوب

اللازمةالتسهيلاتعليهاأقيمتمناسبةبشواطىء

المائية.والرياضاتللاستحماملاستخدامها

إنتاجفيالرئيسيةالعالممناطقمنواحدةمينداناوتعد

والذرة،المجففالهندجوزتنئلبكمامانيلا.قنب

مهمةمعدنيةبخاماتالجزيرةوتحظى.والأناناس،الشامية

والنيكل.والحديد،،النحاسذلكفيبما

كبرياتثالثةهي2(،أكم.0803)مساحتهاسمر

جزرمجموعةمنالشرقيالجزءوتشكل،الفلبينجزر

بوساطةليتجزيرةمعالتليةالجزيرةهذهترتبط.فيزايان

وغاباتجميلةبشواطئسمروتحظى.ماكوسجسر

ماكثيراوالتينسبياالمتطورةغيرالجزيرةهذهتغوكثيفة

مانيلا،قنبسكانهايزرع.الاستوائيةالاعاصيرتضربها

والأرز.الشاميةوالذرةالهند،وجوز

الهندجوزمثلالمهمةالمنتجاتمنالعديدتوفرالهندجوزأشجار

التيوالألياف،الزيتمنهويستخرجوشرابا.طعامايحستخدمالذي

منهاتصغالتيوالأحشابوالقشوروالحصر،الحبالمنهاتصنع

.المفيدةالأشياءمنالعديد

شكلعلىجزيرة2(أكم50227)مساحتهانغروس

الواقعةالبركانيةالجباليتقسم.فيزايانغربيفيتقعحذاء

لونكانجبلويعد.جزأينإلىالجزيرةوسطهافي

قممأعلىنغروسغربيشمالفىالواقعالبركاني

فوقم045.2ارتفاعهيبلغإذفيزايانجزرمجموعة

الجبلبهذاالمحيطةالمنطقةتشكلالبحر.سطحمستوى

للسكررئيسيامنتخانغروسجزيرةتعدوطنيا.متنزهاالآن

يصنعباكولود.مدينةحولالغربيةالسواحلفىخصوصا

والموزالتبغالجزيرةتنتجكماباكولود.منويصدرالسكر

المدارية.الفواكهمنوغيره

ضيقة،جزيرة2(،اكم7851))مساحتهابلوان

وبحرسولوبحربينما،فيزيانجزرغربيفيتقع،متطاولة

،بالسكانكثافةالضيقةالجزراكثروهي.الجنوبيالصين

طولعلىالممتدةالتلالتغطيغاباتمنمعظهماويتألف

السكانيالتشتتللجزيرةالداخليالجزءيعاني.الجزيرة

فيالسكانمعظميعيشلذا.الفطريةالحياةوانعدام

الشامية،الذرةيزرعونحيث،الضيقةالساحليةالسهول

المرتفعة.المناطقفيوالخضراواتوالأرز

أقصىفيتقع2(،كمأ515.1)مساحتهاباناي

مثلثوشكلها،فيزايانجزرضمنالفلبينجزرغربي

فىأيلويلوسهليقع.الجبليةالسلاسلفيهاوتمتدتقريبا،
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الفلبينمناطقأخصبمنواحدوهو،الغربيجنوبها

والأرز،الهند،جوزبانايمزارعووينتجسكانا.وأكثفها

لغربالتجاريالمركزأيلويلومدينةوتعدالسكر.وقصب

.يانفيزا

جزيرةجنوبىتقع2(،كم27359)مساحتهامندورو

علىوتشتمل،بالغاباتالمغطاةالجبالتتوسطها،لوزون

والأرزالهندجوزمحاصيلالجزيرةتنتج.نطفةشواطئ

الفلبين.وماهوجنىالسكروقصب

فيزايان.شرقىفىتقع2(،كم)4127)مساحتهاليت

نسبيا،المت!ورةوغيرالوعرةالجبليةالجزيرةهذهأصبحت

إنزالأولشهدتفقد.الثانيةالعالميةالحربأثناءمشهورة

عاماليابانيةاغواتامنالفلبينلاستعادةالأمريكيةللقوات

يخلدتمثالأقيموقد.ليتخليجمعركةبعد،أم449

جنوب،الأمريكيةأالقواتنزولمكانفيالحادثةهذه

علىليتجزيرةتشتملكما.لوبانتاكالإقليميةالعاصمة

ماغالبا.الوطنيإيملدابحيرةومتنزهماهاجناوبركان

الجزيرةوتنتج.الجزيرةهذهالاممتوائيةالأعاصيرتضرب

الهند.وجوزوالأرزمانيلا،قنب

فيزايان،وسطفيتقع2(كم4)424)مساحتهاسيبو

امتدادمعالجبالفيهاتمتد،وطويلةضيقةجزيرةوهي

لقد.بالسكانكثافةالفلبينجزرأكثرسيبوتعدطولها.

جوزالجزيرةوتنتجترتبتها.تعريةفيالأشجارقطعتسبب

والتبغ.أصسكر،ارقصبوالأرز،،الشاميةوالذرةالهند،

اخحاسوا،الحجريالفحماخاماتفيهاتوجدكما

استوطنهاحزيرةأولسيبوجزيرةكانت.والذهب

.الأممبان

أسستهاسيبو،أيضافيهاالرئيسيةالمدينةوتدعى

نشط.ميناءالانوهي.ام565عامالأسبانيةالإرساليات

المقابلةماكتانجزيرةسيبوفىالسياحمنالكثيريزور

حتفهماجلانفرديناندالمكتشفلقيحيثسيبو،لشاطئ

قتلالذيلابيولابوللفلبينيتمثالأقيموقد.أم521عام

.ماجلان

شكلاتأخذجزيرة2(،كم3و865)مساحتهابوهول

وسطفيوسيبوليتجزيرتىبينوتقع،منتظمغيردائريا

مخروطىصغيرتل000.1نحوالجزيرةيتوسط.فيزايان

الخروطىشكلهابسب!،الشوكولاتةتلالتدعى،الشكل

منوهيصيفا،البنيللونوتحولهانباتاتهاجفافوبسبب

الجزيرةهذهفىالمزارعونيزرع.السياحيالجذبمناطق

والذرةالهند،وجوزمانيلا،قنب،بالسكانالمكتظة

.الأسماكصيدفييعملونكما،الشامية

شممالىفيتقع2(،كم)9263)مساحتهاماسبيت

الجزيرةهذهتعد.لوزونجزيرةغربىجنوبفيزايانوسط

السياحيحذبحميلطبيعىمنظربوهولغربى!ىالشوكولاتةتلال

إليه.

الفلبين،فىالرئيسيةالذهبتعدينمناطقمنواحدةالتلية

فىالمتناثرةالمزارعتنتج.النحاسبعضفيهايوجدكما

الأرز،،الشاميةوالذرةالهند،جوزمحاصيلالجزيرةهذه

الأبقار.فيهاتربىكماالسكروقصب

بحربينميندأناو،غربيجنوبيقعسولو،أرخبيل

الجزربعضمنالأرخبيليتألف.سيليبسوبحرسولو

الجزرهذهوتغطي.المرجانأوالبراكينعنالناششةالجبلية

هذهأنالمؤرخينبعضيعتقد2.كم089مقدراهامساحة

الإندونيسيونالمهاجرونسلكهالذيالطريقشكلتالجزر

هذاجزركانتكما.القديمةالعصورفىالفلبينإلى

ما.يومفيللقراصنةموطناالأرخبيل

حارومناخها،المداريةالمنطقةضمنالفلبينتقع.المناخ

مايو،إلىمارسمنالممتدةالحارةالأشهروخلال.رطب

أكثريكونالطقسأنومع.م438الحرارةدرجةتبلغقد

فبرايرإلىنوفمبرمنيمتدالذيالمطرالفصلخلالبردا

تمتد.م21تنخففدونمانادراالحرارةدرجةفإن

درجةمتوسطويبلغفبراير.إلىنوفمبرمنالباردةالشهور

فيم28وينايرفيم24مانيلاالعاصمةفىالحرارة

مايو.شهر

الفلبينعلىالمتساقطةللأمطارالسنوييبلإلمتوسط

سم.046إلىالفلبينمناطقبعضفيويصلسم،025
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سنويامانيلاالعاصمةعلىتهطلالتيالأمطاركمياتتبلغ

الأراضىعلىتهطلالتيالأمطاركمياتوتقل.سم8.2

الرياحالجبالتحجبإذ،المرتفعةالمناطقفيعنهاالمنخفضة

.الهادئالمحيطمنوالقادمةالممطرةالغيومتحملالتي

فيالفلبينسنوياالمدمرةالاستوائيةالأعاصيرتضرب

وبشرية.ماديةأضرارامسببةوديسمبريونيوبينالفترة

السواحلامتدادعلىعنفاأكثرالأعاصيرهذهوتكون

الأعاصيرمنمحميةفهىالغربيةالعسواحلأما.الشرقية

باتجاهالفلبينجزرعبرالممتدةالجبليةالسلاسلبفضل

تقعالفلبينموانئغالبيةفإنلذلكونتيجة.جنوب-شمال

عميقة.موانئفيأوالغربيةالسواحلعلىإما

الاقتصاد

فيهاالسنويالفرددخلمتوسطبلغ،ناميةدولةالفلبين

تلكخلالالاقتصادنماوقددولارا،612أم499عام

إلىأدىمما،السكانيالنمومعدلمنأقلبمعدلالفترة

النموصاحبفقد.الفرديالدخلمتوسطتناقص

التانيونأعاصيربفعلسوءازادمالىتضخمالاقتصادي

الأقوىوكانتأم،599نوفمبرفيالفلبينضربتالتي

.الزمانمنعقدخلال

وإنتاجالزراعةعلىالتقليديالفلبيناقتصاداعتمد

أكبربنسبةالصناعةفتسهماليومأما.الخامالصناعةخشب

الإجمالي.الوطنيالنابخمن

فعليامنهميعململيونا23العاملةالقوىحجميبلغ

يعملبينما.بالزراعةيعملونتقريبانصفهممليونا12نحو

فيفقط%أ.ويعمل.الختلفةالخدماتفى04%

السكانمنالكثيرعانىالأخيرةالسنواتوفي.الصناعة

للعملللهجرةمنهمالكثيردفعمما،البطالةمعدلاتارتفاع

فيالعاملينعددبلغحتى،الأخرىالاسيويةالاقطارفي

ملالن.عدةالخارخ!

غنيةخصبةمناطقعلىالجزرمعظمتشتمل.الزراعة

الزراعةفإنناميةدولةالفلبينأنوبما.البركانيةبتربتها

النابخربعبنحوتسهمإذاقتصادها،فيرئيسيادوراتؤدي

لزراعةالأرضنصفنحوويستخدم.الإجماليالوطني

العاملةالقوىنصفوتعمل.للحيواناتومراعيالمحاصيل

هكتارين.المزرعةحجممتوسطويبلغ،الزراعةفي

والمحصول،الغذائيةاحتياجاتهامعظمالفلبينتنتج

الذرةإلىبالإضافةالأرزهوفيهاالرئيسيالغذائي

نصفمنأكثرالمحصولانهذانيغطيإذ،الشامية

الأخرىالرئيسيةالمحاصيلومن.الزراعيةالأراضي

وجوزوالكاكاو،والموز،،الحلوةوالبطاطاالمنيهوت

والتبغ،الصكروقصبوالأنانام!،والمانجو،،والبنالهند،

كماوللتصدير.المحليللاستهلاكالمحاصيلهذهوتزرع

المائيوالجاموسوالطيوروالماعز،،الجمالالمزارعونيري

زير.والخنا

منحصةمقابلالأرضالمزارعينمعظميستأجر

الأراضىفىالزراعاتمعظموتقوملمالكها.تدفعالمحصول

بعدالجبليةالمنحدراتالمزارعينبعضيزرعكما،المنخفضة

عليها.المدرجاتإقامة

مصنوعةوسلالحصر

تستعملتقليديةموادمن

كافةعبرالمنزليةالحياةفى

هذه.الفلبيئأنحاء

تصنع.لحازبىفيالورشة

سوالسلالالحصرتلك

بعدمحليامنتجةألياف

وخياطتهاولفهاضفرها

وحياكتها.
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أحدالذهبخام

تعدينهالمجمالتىالحا!ات

ي!خصوصا،الفلمين!ى

كما.ا!رولىلتممالى

الفلبينحزرتحظى

خاماتباحتياطيات

فيهابما،أخرىمعدلية

،النحاس،الكوبالت

المضة،،الحيكل،يدالحد

لرطث.ا

الفلبينأراضينصف!نحوالغاباتلغطي.الغابات

لحوياتيالأشجار.مننوع/0003علىمايزيدوتشمل

الأشجارمنأنواععدةم!الفلب!تأخشابمن09%

الفلبير.بماهوجنىيعر!ماأوديبتيروكاربباسمالمعروفة

منصغيربجزءاصسوبرواالمانجروفأشجارتسهمكما

أسذياالحيزرانأغلميناجزرمختلففيوينمو.الأخشاب

.الأثاثاوأسسلاا!اوعم!!المساكنبناءفييستخدم

أه!امنتعدوافرةمعدنيةبمواردالفلبماتتتمتع.التعدين

بينيضعهاوالنيكلالنحاسمنفاحتياطيهاصادراتها.

فقدفيهاوالذهبالحديداحتياطيأماالعال!ا.دولأغنى

.ال!خيرةالسنواتفيتراجع

،لوزونجزرفيغالبا(الرئيسي)المعدنالنحاسيوجد

للذهبكبيرةمناجمتوجدكماوسمر،ونغروسوسيبو

بعضأيضاالفلإتمنويستخرج.لوزونشماليفي

بخاماتأيضاغنيةوالفلبين.البلاديومومعدن،البلاتين

يد،لحدوا،لتبال!صوا،يلحجراأ!حمااو،ومأس!صا

غيرللثرواتبالإضافةوالزنكأغضةوا،أسني!طاراحنجميز،ر

السليكا.ورمالوالملح،والرخام،الجيريسالحجرالمعدنية

أرخبيلاالفلبينتشكل.الأسماكصيدصناعة

منها،متنوعةأسماكابجزرهالمحيطةالمياهتتضمنضخما.

كما.وغيرهاوالتونة،والسردين،والماكريل،الأنشوفة

تقع.والروبيانالبحرصرطانعلىالفلبينمياهتشتمل

الأسماكصيادو

علىصيدهميفرغود

مندورو.فيالشاطئ

قر!الصيديؤم!

يؤكلطعاماالسواحل

للتحارة.ويباعمحلإ،

الاسماكتشول

والسردي!الأشوفة،ا

تجاريةأهميةلهمااللدي!

.كبيرة
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وفىسولو،وأرخبيلمندورو،حولالرئيسيةالصيدمناطق

الجنوبيةالجزرمنوبالقربمينداناو.جزيرةفيزامبوانجا

فيهابماالبحريةالمحاراتوبعضالإسفنجالغواصونيجمع

منكبيرجانبعلىالأسماكتربيةأنكما.الملزميالمحار

بركفيتربيتهتتمالأسماكمنوغيرهفالروبيان.الأهمية

الأنهار.مصباتمنوبالقرب،المحيطشواطئامتدادعلى

الإجمالي،الوطنيالنابخبثلثالتصنيعيسهم.التصنيع

تعد.العاملةالقوىمن%أ.سوىيستخدملاأنهمع

،السائدةالصناعاتأكبروالمشروباتالغذائيةالموادصناعة

ادمنمصنع1).00علىيزيدماالأغذيةينتجإذ

الأخرىالرئيسيةالصناعاتأما.الكبرىمصنع000.5

والملابس،والتبغ،والكيميائيات،الإسمنتفتشمل

والنسيجوالسكر،،النفطوتكريرالكهربائيةوالالات

الخشبية.والصناعات

المناطقفيمصانعهاالفلبينيةالشركاتمنكثيرتدير

الأجنبيةالبضائعامشيرادبالإمكانيكونحيث،الحرة

الملابس،المصانعهذهوتنتجالمشيراد.ضرائبدفعدون

تمنحكما.والأحذيةوالأثاث،الكهربائيةوالأجهزة

خصوصا،معينةصناعاتفيللمستثمرينالحوافزالحكومة

حجمنصفمنبأكثرالفلبينيونيسهمللتصدير.الخصصة

الزراعة،تعطيهلمامماثلةعائداتتعطيالفلبينفيالصناعيةالأعمال

تصميعشم،الصورةهدهفيتطويرها.فىوالمصارفالحكومةوتسهم

جيبنيزلاسمالفلب!فيتعرفالتيوالسياراتالحافلاتهيكل

الداخلى.النقلفيوتستخدم

اليابانمنالاستثماراتبقيةتأتىبينما،الاستثمارات

.وتايوان

منأشكالعدةالفلبينتستخدم.الكهربطئيةالقدرة

القدرةتوليدمحطاتلتشغيلالنفطتستوردف!،الطاقة

الكهرومائيةالقدرةلتوليدمحطاتتملكلكنها،الكهربائية

تنتجومينداناو.لوزونفيالمقامةالسدودمشروعاتمن

فىالمنتجةالطاقةمن%04الكهرومائيةالقدرةمحطات

يزيدماالنفطعلىالمعتمدةالقدرةمحطاتوتنتج،الفلبين

منالمنتجةالطاقةبقيةوتأتي،المنتجةالطاقةمن%04على

الحرارية.والمحطاتالحجريالفحم

التعليمية،الخدماتالقطاعهذايتضمن.الخدمات

والنقل.والتجارةوالطب،والإسكانوالحكوميةوالمالية

الإجمالي،الوطنيالنابخمن%04بنحوالخدماتتسهم

العاملة.القوىمن%04نحوتستخدمأنهاكما

كلتنتجأنالفلبينبإمكانليس.الحارجيةالتجارة

الخارجية.التجارةعلىكبيربشكلتعتمدلذلكماتحتاجه،

الوطنىالنابخنصفنحوسنوياالخارجيةالتجارةقيمةتبلغ

الإجمالي.

وجوزمانيلاقنبفيتتمثلالرئيسيةالصادراتكانت

المعلبوالأناناس!الخامالصناعةوخشبوالذهبالمبشورالهند

الهندجوزولبوالنحاسالهندجوزوزيتوالموزوالسكر

صادراتنصفتؤلفالعشرةالمحاصيلهذهاستمرت.ألمجفف

انخفضتأم889عامحلولومع.ام789عامحتىالفلبين

الوطنية.الصادرأتمن%02إلىالمحاصيلهذهنسبة

حجمبارتفاعالتقليديةالصادراتانخفاضفسر

الصادراتجملةمن%65بلغتالتيالصناعيةالصادرات

الصناعية:الصادراتأهمتشمل.أم889عامالوطنية

ومعداتوالإلكترونيةالكهربائيةوالمعدات،الملابس

والنحاسالكيميائياتالفلبينتصدركما.الاتصالات

،والمعداتالالاتفتشملالرئيسيةالوارداتأما.والأثاث

نصفوالموادوالكيميائياتالنفطذلكفىبما،الخاموالمواد

.الصادراتقيمةعادةالوارداتقيمةتتجاوز.المصنعة

فىللفلبينالرئيسيالشريكالمتحدةالولاياتتعد

ثلثيذهبإذ،الأخيرةسنةالخمسينفيالخارجيةتجارتها

تستوردبينماالمتحدةالولاياتإلىالفلبينيةالصادرات

الثانيالشريكأمامنها.احتياجاتهامن%02الفلبين

أسترالياالأهميةفيذلكيلى،اليابانفهوللفلبين

الأوروبية.والمجموعة

سائح.مليوننحوسنوياالفلبينيزور.السياحة

الرائع،البراكينومنظر،الدافئبالمناخالزواريستمتع

البرية،والطيور،الرمليةوالشواطئ،الطبيعيوالمرجان

والأنهار.والبحيرات،الجميلةوالغابات

-

يم

خمز-+ك!ح-"*

وو
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اسق!ئستحدمجيزتدعىبراقةبألوانمدهونةأجرةشارات

سياراتم!أصلاأحرلاتاهدهصسعت.الملمينيةالمددداحلىالركا!

التالية.العالميةالحر!فياستحدمتالتيالجيب

أفضلمنبواحدالفلبينتحو.والمواصلاتالنقل

الوعرةالأرضأنمنبالرغمآمميافىالمواصلاتأنظمة

الحديدية.واسمككالمعبدةالطرقإنشاءتعيق

التجارةوالجويوالمائىالبريالنقلوسائلتسهل

السككوتتمتع.الختلفةالفلبنمناطقبنالداخلية

أهم.سريعةنقللخدمةومانيلالوزونفيالعاملةالحديدية

فىأ!دوكطأنيمويمطارهىالرئيسيةالدوليةالمطارات

:يوجدسيبو.فيأ!دولىاماكتانومطارمانيلا،العاصمة

موانئأهمهابحرياميناء093علىيزيدماالفلبينفي

زامبوانجا.أيلويلو،سيبو،مانيلا،

تحجاوزالبريةالوقمنواسعةشبكةالفلبنوتمتلك

نحوعليهايمتدكم،أ.00057أطوالهامجموع

منهاالمعبدةالطرقنسبةتتجاوزولاجسر0.0311

.سيارةأر000.027المسجلةاسمياراتعدديبلغ%.أ5

براقةببوياتالمدهونةالمركباتالمدنمعظمفيوتعمل

تحملجيبنيز.تدعىمشتركةأجرةكسياراتومزركشة

منممكنعددأكبرالسياراتهذهمنالواحدةالسيارة

النقلبمعظهماوالحافلاتالسياراتهذهوتقوم.الركاب

الفلبين.فيالمحلي

02نحوالفلبينفييصدر.الاتصالاتوسائل

ينشر،السياسيةالاتجاهاتمختلفتمثل،يوميةصحيفة

والصينية،الفلبينيةباللغةوبعضها،الإنجليزيةباللغةمعظمها

فلبينذا،بولتنمانيلاالمحليةالصحفأشهرومنوغيرها.

مانيلا.فيتصدروكلتاهماانكويرير

لكلواحداتلفازجهازالمتوسطفيالفلبينيونيملك

ثمانيةلكلواحدامذياعوجهاز،أشخاصتسعة

البثمحطاتمنكبيرعددالفلبينفي:يوجد.أشمخاص

جهازالمتوسطفيالفلبينيونيملككما.الإذاعياوالتلفازي

شخصخا.65أعلزاحذاهاتص

الاقتصاديالتقدممنبالرغم.الاقتصاديةالمشكلات

الماضية،سنةالثلاثينخلالالفلبينحققتهأرزياالهائل

دونالغذائىومستواهمفقراء،الفلبينيينمنأممثيرازالفما

عرضةالناسهؤلاءيكونلذا.المطلوبالمستوى

فيتعيشالأسرنصفأنالحكومةتقدر.للأمراض

شرقيشمالفيالمناطقأفقروتقع.دونهأوأغقرامستوى

ليت(.-)سمرفيزايانوشرقي(كاجايان)واديلوزون

كونفىالفلبينتواجهالتيالمشكلاتإحدى:!--

النموإلىبالإضافة،السنصغارمنسكالهامعظما

،%2منبأكثرسنوياالس!صانيزداد.اسسريغاأصس!!الىا

ويشكل.العالميالسكانيالنمومتوسطمنأعلىوهذا

فى،السكانمجموعمن%04سنة51سندوناسمكان

أكثرأوسنة45يبلغونالذينالسكاننسبةتزيدلاحين

علىمواردهامنالكثيرتنفقالشابةفالمجتمعات.%أ4على

فيالعاملةالقوىفإنلذلكوبالإضافة.والصحةالتعليم

بسرعة.تتزايدالمجتمعاتهذهمثل

توزئفيالعدالةعدمفىالأخرىالمشكلةوتكمن

حاولتلذا،طويلةفترةمنذكثيرالمجغيرأصمالذيالدخل

ذلكتضمنوقدالفقرلتقليصإصلاحاتإدخالالحكومة

لإيجادالأموالواستثمارللفقراء،المباشرةاطساعدةتقديم

تستحوذإذ؟بطيئةزالتماالتغيراتأنإلا.عم!فرص

مجموعمن%04نحوعلىالغنيةالأسرمن%أ.

%2بنحوإلاالأسرمن%أ.أفقرتحظىلابينما،الدخل

الدخل.مجموعمن

الفلبينموانئأكبرماليلاميناءتستحدموالركابال!ثحنسفن

وللتحارةالمحليللمقلالسفنعلىكبيربشكلالسكاديعتمد.!ةحر

الحارحية.
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منالثمانينياتنهايةفيالفلبينفيالبطالةمعدلبلغ

القوىمنتقريبا%03أنإلا،%01العشرينالقرن

م،متدنفدخلهملهذاطاقتها.بكاملتعمللاالعاملة

ظهورفيالسببيعزىفعلا.عاملينيحسبونأنهم

السكانيالنموإلىالفلبينفيالجزئيةوالعمالةالبطالة

تعتمدالتيالصناعاتعلىوالتركيزالمهارةوقلة،السريع

العاملة.الأيديعلىاعتمادهامنأكثرالالاتعلى

الإقراضكفايةعدم،الزراعيةالمشكلاتتشمل

التصنئوسائلكفايةوعدم،المواصلاتوسوء،الزراعى

الصناعةتطويرعلىالتركيزبسببوذلك،والتسويق

فيالحكومةحاولتلقد.الصناعيةالوأرداتلخفض

فىالدخلمستوىرفعالعشرينالقرنمنالثمانينيات

وزيادة،المزارعينمعيشةظروفوتحسين،الريفيةالمناطق

تمويلفىصمعوباتواجهتلكنها.الزراعيةالإنتاجية

تشجيعأيضاعليهاكانإذ،الزراعيةالإصلاحات

بسرعة.تنموالتيالتصديريةصناعاتها

فعالية،أكثرالزراعةلتجعلالاموالإلىالفلبينتحتاج

فالاقتراض.التحويليةصناعاتهاتنميةفيوللاستمرار

دفيأنإلااللإصلاحاتهذهتمويلفيمهمالخارجي

صعبة.الاقتصاديةالتنميةيجعلالقروضهذهعلىالفوائد

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

تراجم

ميليوأو،لدحيناأ

بنينيو،كينوأ

زونكورا،كينوأ

سيرجيو،وسميناأ

ريهندأ،شمونيفابو

يوجين،يتور

فالديزفيدل،راموس

مانو!لأكونا،وايروكساس

خوريه،لريزا

كارديسالجيمسن،

دييجو،سيلاغ

ملىن

أنجليص

يلويلوإ

أبو،حبل

جزيرةشبه،باتان

بناوي

بوهول

بيكول

فاودا

نجاميوازا

سيبو

أورودوكاجايان

طبيعيةمظاهر

دحرسولو،

سيبو

جزر،نيافيزا

توباكوتا

روكوريجد

لسلطهانا،تراقد

يلنوما،يزونكو

يولبيدأ،كيريمو

دوجلاسآرثر،ماك

يدلوبيزميجيل،لجاري

باسيانوحوزيه،لوريل

خوان،لونا

رامون،ماجسيسي

درالينإندينافرد،ماركوس

فليكسلحو،هيدا

لىلوكاكا

سيتيكايزون

ماليلا

نلوزو

خليج،نيلاما

بركان،نيوما

ناواميند

صلةذاتأخرىمقالات

كولومبوتاريخ،الفلبينالآمحيويونالأقزام

الملايوحكومةالفلبيئ،الفلبينيالجاموس

الفن،الفلبينيجنوبشوبرابطهة

الفلبينيةالمسلحةالقواتآممياشرقي

الموضوععرعنا

السكان-ا

الترويح-ووسلالاتهمالسكانعدد-أ

التعليم-زاللغات-ب

الصحة-حالريف!حياة-خ

الدين-طالحضرحياة

الملابسهـ-

والمناخالسطح-2

لرئيسيةاالحزر-أ

المناخ-ب

لاقتصادا-3

لخدماتا-زلزراعةا-أ

الخارجيةالتجارة-حالعابات-ب

حةالسيا-ط!التعد-ج

والمواصلاتالنقل-يالأسماكصيدصناعة-د

الاتصالاتوسائلكالتصنيعهـ

الافتصاديةالمشكلات-لالكهربائيةالقدرة-و

-ماا

-ماأ

ماا

-ماا

-ماا

أسئلة

الفلبين؟فيالرئيسيةلديانة

الفلبينية؟الجزركبر

الفلبين؟لتمعببينالحضاريالتنوعإلىأدىلذي

الفلمين؟فيالزراعيةالأراصيمعظمبملكاسذيا

؟الرئيسيانالعذائيانلمحصولان

لجيبنيز؟

ذإ،القدمفيضاربالفلبينتاريخ.تاريح،الفلبين

إلى000.004حوالىإلىالجزرتلكيرحإستيطان

إندونيسيامنالهجراتوتعد.مضتسنة000.005

أهممنالفلبينجزرإلى.مق0003سنةنحومنذوماليزيا

المهاجرينأولئكيعدوناليومالمؤرخينإنإذالهجرأت

الحاليين.الفلبينسكانأسلاف

عشراسمادسالقرنحتىالفلبينجزرسكانكان

نحوعلىموزعةصغيرةمجموعاتفييعيشونالميلادي

منفصلةعاشتبل،رابطبينهايربطلا،جزيرةآلافسبعة

ولغاتها،والجبالوالبحارالأنهارتفصلهابعض،عنبعضها

علىوظلوا.الختلفةوالاجتماعيةالثقافيةوتقاليدها،المتعددة

القرنفىالفلبينإلىالأسبانمجىءحتىالفرقةهذه

هذهتوحيدهؤلاءحاولحيثالميلاديعشرالسادس

قوية،مركزيةسلطةفرضطريقعنالمتباينةالمجموعات

منوكانعليها.الكاثوليكيةالنصرانيةفرضطريقوعن
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إلىأغلبيناتاريخالمؤرخونقسمأنالمحاولةهذهنتائبهي

لها.أ!سابقةاوالفترةالالمسبانية،الفترةهما:رئيسيتينفترتين

ثلاثمائةمنسثرلأللفلبينالأمعبانيالحكماستمر

وانتهى-م8918مشةإلىا65ءسنةمن-عام،

هذهل!شفيها،جمهوريةأولوإقامةالبلادباستقلال

!سانتانتيوالحروبالصراعبسببتستمرلمالجمهورية

بشراءانتهت:اختيالأمري!جين،ثمالأسبانولينبينهادائرة

ممبيزالأسمانمنالفلب!تجزرالأمريكيةالمتحدةالولايات

الدوأ!ةتلكبسطتحيث.أمريحيدولارمليونعشسرين

عامفيأ!اأصيابانياالغزوحتىالفلبينعلىمميوتها

السيطرةواستمرت.الثانيةالعالميةالحربخلالأم419

التارتوهو،أم439أكتوبرمنعشرالرالغحتىاليابانية

السياسي،استقلالهاأغلبينااليابانفيهمنحتالذي

عادتماسرعانلكن،الثانيةالفلبينيةالجمهوريةوأقامت

اليابانيينحاربتحيث،للفلبينالأمريكيةالجيوش

اشابعصىأضاماأستقلاأ!االفلبينمنحتثم،هناكوهزمتهم

مذابعدأ!لب!!احكمعلىتعاقب.ام469يوليومن

ثوس!مارفرديماندآخره!،عديدونوطنيونرؤساءالتاريخ

،اا869عاءفيشعبيةثورةالفرديحكمهازاحتالذي

فيدلثم،للفلبينرئيسةامرأةأولأكينوكورازونوخلفته

.ام299عامراموس

كأءل!---،*!مصرير!س*--!يربم3-ظلابم-ءل!لم

استمرارالطرارويع!صرحولو.حزيرةعلىالإقليمىسولوبرلمانمبنى

.عام006ع!يريدلمااصعحارةاديالإسلاميالأتر

قبلالفلبينسكن.الأسبانيالحكمماقبلفترة

الصين،جنوبيمنجاءوهاأقوامعامألفخمسين

بهم،خاصةحضارةوأقامواوالأنهار،البحرقربوا!شقروا

علىسيطرتهاوفيالأرواحافياعتقاده!امايميزهاأه!العل

بعدالحياةفياعتقادهموكذلك،الختلفةحياتهمأوجه

أحضابة.امنضرباومعرفتهما،الموت

التجارطريقعنماعرفتهأوا!الإسلاماعصلإناعرفت

منالقادمينالدعاةبعضطريقوعن.المسلم!تأصيس!تا

منطقةإلىجاءالذيباغنداراجاأسداعيةامث!!سومطرة

اسشجابةووجدالإسلامإلىداعياأم093عامفيسولو

منأبوبكريدعىلالثثماخرداعيةوأعقبه.واسعة

باغنداراجاتوفىولماباكندا.راجاابنةوتزوجيالمبانغ،

النظامعلىسلطانهوأسعرسلطانا،أبوب!صصار

الإسلامفيهاأدخلفقدمينداناوأما.أحربىاالإسلامي

مجيءوقبل.كابونغسوانالشريفالإسلامىالداعية

وغيرها،مانيلافيانتشرقدالإسلامكانالأسبانا

،سليمانوكان،إسلاميةدارانفسهامانيلاوأصبحت

لكنبورنيو.بسلطانيربطهنعسبذامانيلا،حا!+

شالإسلامأنتشاردونحالالفلبينإلىالأسبانامجيء

.ال!خرىالجزر

الأسبانيةالحقبة

فرديناندالبرتغاليالبحاركان.الأسبانيةالسيطرة

فيوذلك،والفلبينأسبانيابينصلةأقاممنأولماجلان

رحلتهأثناءسمرجزيرةإلىوصلإذأم،ء12عام

نأإثباتفيهايحاولكانالتيالشهيرةالاستكشافية

وبدأ،الجزيرةتلكحاكممععلاقاتفأقام.كرويةالأرض

ماجلانحملةتلتثمسكانها،بينالنصرانيةنشرفي

الفلبيناسمإحداهاأطلقتأخرىاستكشافيةحملات

لكن،الثانيفيليبأسبانيالملكتخليداالجزرتلكعلى

عامفيإلآهناكلهمقواعدإقامةفيينجحوال!االأممبان

الفلبينوحولوا،هيمنتهمفرضاستطاعواحيثأم562

السكانبنالنصرانيةنشرواحيث،أسبانيةمستعمرةإلى

وأدخلوامينداناو،إقليمفيالمسلمينالسكانماعدا

حضارتهممظاهروبعضوالمطبعة،الرومانيةالحروف

حكومةإقامةاممتطاعواذلكمنوأهم،الأوروبيةالأممبانية

منتجعلوأن،بفاعليةالبلادحكممنتمكنتقويةمركزية

لحكمهمالمعارضةتركزتوقد،واحدةأمةسكانها

فىالمسلمينالسكانأوساطفي،النصرانيةولانتشار

التيالأسبانيةالحكومةجنبفيشوكةظلواالذينالجنوب

القرنأوأخرفيحكمهانهايةحتىإخضاعهمفيفشلت

.الميلاديعشرالتاسع
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)اعلاه(أجينالدوأميليوالجنرال

اليسار()إلىالضباطوزملاؤه

أثساءالفلبينيةالقواتبقيادةقاموا

أسصوقد.أم698عامثورة

جمهوريةذلكبعدأجيسالدو

أولوأصبحالمستقلةالفلبين

لها.رئيس

ظهورالأسبانيالحكمإبانالتجارةازدهارعننتج

فيتعليمهمتلقواالذينالمستنيرينمنوسمطىطبقة

المنادأةفيالفضللهمكانوالذين،الأوروبيةالجامعات

ضدالثوراتقيادةفيذلكبعدومن،السياسيبالإصلاح

نجحتوقد.الاستقلالنيلعلىوالعمل،الاسبانىالحكم

الحكمإنهاءفيالأمريكيينبمعاونةالثوراتتلكإحدى

البلاد،استقلالوإعلان،أم898أغسطسفيالأممبانى

سوقاالفلبينجعلفىوالرغبةالأمريكيةالمطامعلكن

بينالحرباندلاعإلىأدتالأمريكيةللمنتجاتجديدة

للأمريكيين،الغلبةفكانت،الأمريكيةوالجيولقالفلبنأهل

بعدأم،109عامفيالفلبينيونالقادةالمعتسلمحيث

.الاستبسالمنضروبافيهاأظوواطاحنةمعارك

الأمريكيةالحقبة

نشرإلىالراميةبالجهودالأمريكىالحكمفترةتميزت

والإنمائية،الصحيةالمرافقوتحسين،الموأطنينبينالتعليم

بإصداروذلك،للاستقلالالبلادأهلإعدادعلىوالعمل

مجلسانتخابقانونمثل،القوانينمنالعديد

نحوأولىخطوةبوصفهامء39عامفى)كومنولث(

البروتستانتيالنصرانيالمذهبأدخلوأوكذلك،الاستقلال

البلاد.في

واحتلالأم419عامللفلبيناليابانيالغزوعطل

أقامإذ،بالاسمتقلالالمطالبةحركةأم429عامالبلاد

السياسية،الأحزابحلتعسكريةحكومةاليابانيون

حربشكلاتخذتعنيفةبمقاومةالبلادأهلفواجهها

منالأمريكيونتمكنالحروبهذهغمرةوفي.عصابات

51فيعليهموتغلبوااليابانيينحاربواحيثللفلبينالعودة

الأمريكيونمنحأم469يوليو4وفى.أم49ءأغسطس!

الثالثة.الفلبينيةالجمهوريةوقامت،استقلالهمالفلبينأهل

والاقتصاديةالسياسيةالفوضىتعانيكانحقالبلادلكن

والاجتماعية.

جديد،منالبلدبناءالفلبينيينالرؤساءعلىكان

فيلتساعدالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىبعضهمفاتجه

فيعسكريةقواعدتعطهااتفاقياتمقابلالفلإنبناء

عامحتىالرؤساءوتوالىالبلاد.منمختلفةأنحاء

الذيماركوسفرديناندالرئاسةتولىحيث،أم659

فىجيرانهمععلاقاتهوبتحسين،الإداريبالإصلاحاهتم

الأسعاروارتفاع،الاقتصاديةالمشاكللكن.عهدهبداية

كلمنبهتحيطكانتوالاقتصاديالسياسيوالفساد

حتىالاستقرارعدممنالكثيرلحكمهوسببت،جانب

إصلاحاتهفشلتإذام،969عامفيانتخابهإعادةبعد

،الطلابومظاهراتالاضطراباتوازدادت،الزراعية

انتفاضةوكذلك،شيوعيةثورةحدوثالبلادفشهدت

مثلالطبيعيةالكوارثإلىبالإضافةالمسلمةالعناصر

مشاكلالأحداثهذهكلأضافتوقد.الفيضانات

سبتمبرفيالطوارئحالةيعلنوجعلته،لماركوسجديدة

لمعالجةمحاولةفىالعرفيةالأحكاموكذلك،أم729

اقتصادعلىلمملباوتنعكستتفاقممافتئتالتيمشاكله

حركةونشاط،الشيوعيينثوراتأضعفتهالذيالبلاد،
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أصبحتأكينوكورازون

سمةللفلبينرئيسة

هروببعدأم،869

وهىالبلاد،منماركوس

منأكيوبنيميوأرملة

الديماركوسمعارضي

ما183يسةفىاعتيل

القلةبينأطبقياالنزاعأنكما.الإسلاميةالموروتحرير

نظاموأكحسب،المجتمعحركةشلالمعدمةوالكثرة،الغنية

ا!كاغتياالإنسانلحقوقاحترامهعدمسمعةماركوس

المعارضة.زعيمأكينو

فوزعنرغماالسلطةصالتنازلماركومررفض

انتخاباتفيأ!جنو،أرملةأكينو،كورازونالمعارضةزعيمة

عنازاحتهشعبيةثورةذلكعنونتج،أم869فبراير

فلبينيةرئيسةامرأةأولأكينوكورازولىووضعت،السلطة

.أم869فبراير25فيللبلاد

الفساد،وبمحاربةالدصعتور،بإجازةأكينوعهدتميز

المسلصن،انتفاضةمث!!،بالمشاكلمحاطةكانتولكنها

،المتعددةالانقلابومحاولات،اليمينيةالعناصرومعارضة

وكانت،وفيضاناتبراكينمنالطبيعيةالكوارثثم

أثرتالتيالمشاكلتلكلمواجهةشديدةللمالحاجتها

فيدلانتخبأم،299مايووفيحكمها.علىسلبا

حكومةضمنعملقدراموسكان.للبلادرئيساراموس

وزيراعملثمابهالإطاحةفيأكينوساعدولكنهماركوس

راموسعمل،ام499عاموفىحكومتها.فيللدفاخ

خاضإئتلافيةحكومةفشكلالسيا!ميةمكانتهتعزيزعلى

من75%علىوحصل،التالىالعامفيالانتخاباتبها

الرئيسوقع،أم699!عبتمبر2وفي.الناخبينأصوات

تحريرجبهةزعيمميسوارينورمعاسلااتفاقيةراموس

عنأ!عفرتأهليةحربمنعاما42لعدالإسلاميةالمورو

أمامالطريقالاتفاقهذاويفتح.نسمةألف021مصرع

عاموفي.الفليبينجنوبفيمستقلةمسلمةدولةإنشاء

للبلاد.رئيساإستراداجوزيف!انتخب،أم899

ميليوأ،وأررحياأ

بميميو،كيوأ

ر:نكورا،!جوأ

حيوسير،وسميماأ

يهر!!دأ،شيوسفالو

درهواوأ؟ا،تافت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

يولبيدأكيرينو،فيدل،مولعررا

يدلوبيزميجيللجارلر،،أكولا،وايروحصساس

با!سيانوحوزيه،لوريلما!يل

مودرا،حسيسىماحوريه،ريرال

ندينافرد،ركوسماييجود،عسيلا

وحلاسدآرثر،ماكنلسلطا،قدرات

ينصكما،الفلبينحكومة!حكوملأ.الفليين،

المدنيةوالسلطة،د!شوريةديمقراطيةجمهوريةالدستور،

الجمهوريةورئيس.العسكريةالقواتعلىدائماتعلوفيها

.أم879عامفيالدستورهذاأجيزوقد.الدولةرأسهو

الحكمنظام

رئيسبيدالتنفيذيةالسلطةتتركز.الجمهوريةرئيس

لهويحقبالمولدمواطنايكونأنيجبالذيالجمهورية

عنعمرهيقلولا،والكتابةالقراءةعلىوقادراالتصويت

سنواتعشرعنتقللالمدةأجلادباومقيما،سنة04

نائبيكونأنيجبكما.للانتخالاتمباشرةسابقة

.الشروطلنفسمستوفياالرئيس

لفترةالمباشربالاقتراع،ونائبهالرئيسالشعبينتخب

لفترةللانتخابالترشيحللرئيسيجوزولا.سنواتست

لأكثرمنصبهفيالبقاءالرئيسلنائبيجوزلاكما،ثانية

متتاليت!ت.فترتينمن

المسلحة.للقواتالأعلىالقائدهوالجمهوريةورئيس

وأ،قانونيغيرعنفأيلقمعأو،لمنعاستنفارهالهويجوز

لرئيسيجوز،الأخيرتينالحالفنمثلوفيتمرد.أوغزو

منيحدالذيكوربسهابيسقانونتعطيلالجمهورية



427حكومة،الفلبين

وأالعرفيالقانونتطبيقأو،محاكمةبدونالاعتقال

علىدستوريةقيودفهناك.قصيرةلفترةالعسكريالحكم

العلياوتراحإلمحكمة.الاستثنائيةالصلاحيةهذهاستخدام

الهيئة-للكونجرسويجوزإليها.للجوءالحاجةمدى

علىالعرفيةالأحكامتطبيقيؤثرولانقضها.-التشريعية

المدنية.المحاكمعملعلىأوالدستور،نفاذ

منويتكون،التشريعيةالسلطةهو.الكونجرس

42الشيوخمجلسيضم.والنوابللشيوخمجلسين

فييضترط.سنوأتستلفترة،الشعبينتخبهمعفوا،

وأبالميلادالجنسيةفلبينىيكونأنالشيوخالمرشئبلس

القراءةعلىقادرالمشة،35عنعمرهيقلولا،التجنس

لالمدةالفيلبينفىومقيما،كناخبومسجلا،والكتابة

فىالعضويةتجوزولا.الانتخاباتقبلالسنتينعنتقل

متتاليتين.فترتينمنلأكثرالشيوخمجلس

002ينتخاعضوا،052النوابمجلسيضم

،سنواتثلاثلفترةالتشريعيةالدوائرفيمنهمعضو

الترشيحشروطنفسالنوابلمجلسالترشيحعلىوتنطق

المجلس.هذافينواب8الرئيسويعين.الشيوخلمجلس

فتراتثلاثمنلأكثرالنوابمجلسفيالعضويةولاتجوز

متتالية.

الخصصةللمقاعدنائبا05أيضاالشعبوينتخب

علىالمقاعدهذهوتقسم.السياسيةالأحزابممثلىلقائمة

نسبةحسب،الانتخاباتفىالمشاركة،الكبيرةالأحزاب

ذلكوراءمنالهدفمنها.حزبكلنالهاالتيالأصوات

وللأحزابللقضايا،التصويتعلىالناستشجيعهو

.للشخصياتوليص،السياسية

الفلبين.فيالقوانينبوضعالكونجرسيقوم.التشريع

فيثلاثقراءاتبمراحلقانونايصبحأنقبلالمشروعيمر

علىالتصويتيجريالثالثةالقراءةبعد.متفرقةأيام

رئيسعلىالمشروعالكونجرسيعرضثم.المشروع

رفضأوعارضفإذا.عليهوالتوقيع،لإجازتهالجمهورية

إلىاعيديوما،03خلال،القانونمشروعالرئي!ر

معينةمادةأيةعلىالاعتراضالرئي!رويستطيع،الكونجرس

.رسومأوضرائبفرضعلىتنطوي،المشروعفي

منالفلبينفيالقضائيالنظاملمجكون.القفمائيالنظام

كبيرالعلياالمحكمةويترأسالدنيا.والمحاكمالعلياالمحكمة

عندالقضاةجميعويتقاعدقاضئا.41يساعدهالقضاة

يستطيعلابمرضالإصابةعندأوالسبعينسنبلوغ

الجمهوريةرئيسويعين.بمهامهالاضطلاعبسببهالقاضي

توصياتهلتقديمالعليا،المحكمةعليهتشرفقضائيا،مجلسا

لأ7بر*؟ا-،بخص!لأءلأبن!بمبرلمسصكا7ءى؟!-!صهـءكا-!س-،كاء!-؟-

"!كأ!7،!ئرع!كا!دح؟ؤ3سئملا!،3آ،-ءى/عكأ!س،في-"!7؟

المرصهىوالقضاء.أعمالعلىوتشرفغلوها،م!والحدالرسميةالقراراتتقييدسلطةلهامانيلا،فيالمبىهذاتمتغلالتيالعلياالمحكمة

القانوني.الزاعفيالأخير
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القضائيالمجلسأعضاءويعينالجدد.القضاةبتعيينالخاصة

.سنوأتأربعلفترة

إلىوسياسياإقليمياالفلبينتنقسم.المحلىالحكم

وتمنح)قرى(.-وبارانجايوبلديات،ومدن،محافظات

الدستور.بموجبمحليا،حكماالمناطقهذه

الفلبينيالسياسيالنظامتطور.السياسيةالأحزاب

عنيختلفوهو-وكونجرسبرئيس،الأمريكيالنسقعلى

هيئاتأكثرهايقيمالتيالسابقةالبريطانيةالمستعمرات

مستقلة.مدنيةخدمةومؤسسات،برلمانية

البلاداقتصادطبيعةعنأيضاالنظامهذايكشف

حدإلى،الزراعيعتمدالريفيةالمناطقففيعموما.الزراعي

فيخدمونهم،ونفوذهمالأراضيأصحابعلىكبير،

بدورالأرضصاحبويقوم.والطاعةبالولاءلهمويدينون

بعض.أقرباءبعضهمالزراعويعتبر.كبيرةلعائلةالراعي

نغلابانحزبهي،رئيسيةأحزابثلاثةالفلبينوفي

الوطني.والحزبالأحراروحزب،تيكوؤإلفلبينىديموكرا

قادتهاشهرةمنقوتهاتستمد،تقليديةأحزابوهي

البارزين.السياسيين

الحزبوهمامنهااثنان،أخرىأحزابثلاثةوهناك

الديمقراطيالوطنيوالاتحادالفلبينيالديمقراطيالوطني

أما.الديمقراطيالاشتراكيالاتجاهيمثلان،النصراني

المعادياليساريالاتجاهويمثل،بايانبارتيدونغفهو،الثالث

الأجنبي.والتدخل،الأرا!يملاكلسلطة

السياسيالتاريخ

القرنفىالأسبانالمعستعمرينمجيءقبل.البارانجاي

مستقلةقرى-البارانجايكانت،الميلاديعشرالسادس

الفلبين.فيالأساسيةالسياسيةالوحدةهى-صغيرة

هوالحاكموكان.راجأو،محليرئيسوهوداتويحكمها

فىالشيوخبمممماعدة،والتشريعيةالتنفيذيةالسلطةصاحب

قوانينلديهاكانالبارانجايمنكثير.العامةالشئون

الغالب.فيالأعرافتطقكانتلكنها،مكتوبة

كانبعضهاأنبيد،مستقلةوحداتالبارانجايكانت

ثلاثهناكوكانتبينها.فيماالوحدةمننوعايشكل

يعرفلمولكن.والفلاحونوالأحرار،النبلاء،طبقات

ألاسترقاق.الفلبينيون

الفلبينفىالبرلمانأوالوطنيللمجلسالفلبينيالاسمبامبانساباتاسانغ

.أعلاه

المبنىفيجلساتهيعقدوهو.أم739دستوربموحبأنشئوقد،
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إلىالإسلامدخوأ!شجع.الإسلاميةالسلطنات

نشرفقدتقدمااكثرممياسيةمجتمعاتقيامعلىالفلبين

منسولونإلىقدومهلدىالإسلاممودومالعربيالعالم

ما093عاموفى.أم038عامنحوفيالملايوجزيرةشبه

بجزيرةنعكابومينامنسولوإلىباغنداراجاوصل

جاءت!ا.الإسلامفيالبلادأهلمنمزيداوأدخل،سومطرة

،ام045عامفيسولوإلىجوهورمنبكرأبوشسريف

وفىسولو.علىسلطانابعدفيماوصارباغندا،ابنةوتزوج

-نغسوانكابوشريفأرسىميندأناو،منأخرىأنحاء

أصبحأنوبعد.الإسلاميةالعقيدةقواعد-جوهورمنوهو

فيزايانجضيرتيإلىالإسلامانتشرلمينداناو،سلطانأول

امتدفقدسولو"سلطانهوالحكامأقوىكان.ولوزون

عرشاعتلائهوقبلبورنيو.شماليفي،صباحإلىنفوذه

ألمجموعاتحكامهماالداتواتأوالرؤساءكان،السلطنة

الدين()رحالوالشيوح)النبلاء(التوانواتخذوا.السياسية

أ!.مستشارين)الأثرياء(والأورانقكايا

نأغير.اغديمااأضفااعلىالإسلامىالمجتمعساد

ومع.الأولأسملطاراسسلاأسةأيديمنتخرجلمالسلطة

القائد،هوالسلطانكان،سياسىمنصبأعلىتوليه

المملكة.فيالإسلاموحامى

إلىمستشارأقرببينداهاراداتو-الاولالوزيركان

عقدعلىالتفاوضفيالأيمنلعماعدهفهو،السلطان

المسؤولينكباربينومنالقضايا.فيوالفصلالمعاهدات

القانونفيالمرجعوهومامامشاداتوكانالآخرين

للداتوات.التقليديةالحقوقعنوالمتحدث،العرفي

والداتواتراجامودا،اد-العهدوليجانبإلى

بيشارا،رومااديشكلونالمسؤولينكباركان،الملكيين

التيوالسياساتالقوانينفىتبحثالتيالهيئةوهى

.أ!سلطانايرسمها

الإسلاميةوسولومينداناومجتمعاتتخضعلم

مقاومتهافياستمرتفقد.أجنبىلغزوابذاتافاخضوعا

والامريكى.الأسبانىالاستعمارطوال،الأجنبيللحكم

ايلأسبافيالاستعمارفترةأثناءالأسبانى.ايرستعمار

القرنإلىعشرالسادسالقرنمندامقالتي،للفلبين

أسبانيا.ملكيمثلالعامالحاكمكان،الميلاديينعشرالتاسع

لاوأحياناالأسبانوأوامرالوزراء،الملكمراسيمينفذكان

-العامالحاكمكان.مصلحةذلكفيرأىإذابهايتقيد

الأسباني.المستعمراتلوزيرخاضعا-أخظريةاالوجهةمن

إدارةفىكبيرةبحريةيتصرفكانأساقع،افى،أممنه

.المستعمرة

منالفلبينعلىالأمريكيوناستولى.الأمريكيةالفترة

الأمريكيالحكمتحت.ام8!8عامالأسبانيالحكم

كلكان.الفلبينمفوضيةهيسلطةاعلىصارتالجديد،

يرأسوكانام109عامحتىالأمريكيينمنأعضائها

التنفيذية،السلطةالمفوضيةوتتولى،العامالحاكمالمفوضية

أعضاءأصبحام319عاموفيالبلاد.فىوالتشريعية

فىمالاسانانغقصر

الرسميالمقرماليلا

الفلبين.جمهوريةلرئيس
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المتحدةالولاياترئيسيعينهم،الفلبينيينمنالمفوضية

المركزية،الحكومةفيالمسؤولينكباريعينكما،الأمريكية

لديه.مسؤولونوهم

)ماللفلبينالذاتىالحكمقانونصدرام169عامفي

تشريعيةهيئةأنشئتوبموجبهجونز(،بقانونعموماعرف

أغلبالشعبينتخب،مجلسينمنتتكون-كونجرس-

أعضائها.

قانوئاالأمريكىالكونجرسأصدرام349عاموفي

الكومنولثوتكوين،لبلادهمو!إلدستورللفلبينيينتحيح

جمهوريةقيامسنوات01بعدذلك،وأعقب-الفلبيني

الفلبين.

للكونجرسكان،الفلبينىالكومنولثفترةأثناء

يصدركانمافكل.الفلبينعلىمطلقةسلطاتالأمريكي

البلادشؤونفيقرارأتمنالفلبينيالكونجرسمن

يدخلأنقبل،الأمريكيالرئيسلمصادقةيخضع،الداخلية

تسيطرالأمريكيةالمتحدةالولاياتوكانتالتنفيذ.حيز

فيالتدخلبحقوتحتفظ،بالخارجالفلبينعلاقاتعلى

.القانونحددهاأسبابلعدةالبلاد

عامفيالفلبيناليابانيونغزاأنبعد.اليابانيةالفترة

فلبينيين.مسؤولينمنتتكون،مفوضيةلهاأنشأواأم429

تنفيذية،دوائرستتضم،إداريةهيئةبعدفيماأقامواثم

مستشارونيعاونه،فلبينيمنهاواحدةكلرأسعلى

الدولة.ومجلسيابانيون

ما439عامفىاستقلالهاعلىالفلبينحصلت

علىلوريلعمل.للجمهوريةرئيسالوريلخوزيهوانتخب

والثقافة،التاجالوغولغة،القوميةالروحإحياءعلىالفور

فىالحكمعلىيسيوونظلوااليابانيينأنغير.الفلبينية

الفلبين.

فيالتاماستقلالهاالفلبينحققت.الحرببعدمافترة

عامحتىسياسياستقرارفترةوعاشتام،469عام

.ام669

ثلاثنشاطتصاعدالعشرينالقرنمنالسبعينياتفى

للحزبالتابعالجديدالشعبيالجيم!هي،سياسيةحركات

حركةوهيمورو،لتحريرالوطنيةوالجبهة،الشيوعي

،الطلابورابطة،الفلبينعنللاستقلالتسعىإسلامية

والمثقفين.،لوالعما

فرديناندالرئيسألغىأم729عامفىالاستبداد.فترة

دستور-الستينياتمنذالبلاديحكمظلالذي-ماركوس

التياللجنةانتهتحتىالعرفيةالأحكاموطبق،ام359

.أم739عامفيعملهامنجديددستوربوضعكلفها

عدةماركوسالرئيسأدخلأم769عاممنذ

منمزيداإعطائهإلىترمي،أم739دستورعلىتعديلات

الوزراء،رئشصلاحياتإضعافوإلى،السلطات

أجرىأم819وأم089عامىوفي.الوطنىوالمجلس

علىالتعديلاتمنالمزيدلإدخالالاستفتاءاتمنعددا

واسعة،تعديلاتام849عامفىأعقبتهاالدستور،

الرئيستخلفلأنالسبيلتمهدترتيباتعلىاشتملت

زعيماغتيلأم839عاموفيإميلدا.زوجتهماركوس

أزمةفيالبلادالحادث!ذاوأو!أكينوبنينيوالمعارضة

.حادةواقتصاديةسياسية

وتجمعت،ماركوسالرئيسحكممنالعامالاستياءازداد

،ام869فبرايرفيثورةإلىأدىمما،ضدهالمعارضةقوى

البلاد.مغادرةعلىماركوسالرئيسالثورةوأرغمت

أرملةأكينوكورازونأصبحت.ماركوسمابعدفترة

الحريةبدستورالعملفأعلنت.للفلبينرئيسةأكينو،بنينيو

السلطةفيأعقبهاوقد.ام739لدستورمعدلةصيغةوهو

السابقالدفاعوزيرراموسفيدلام299عاممايوفي

جوزيفانتخبام،899عاموفيللبلاد.منتخبارئيسا

للفلبين.رئيساإسترادا

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

مانويل،كويزونأميليوأحينالدو،

ألبيديوكيرينو،بسينيوأكيمو،

باسيانوحوزيه،لوريلكورازونأكيمو،

مونرا،حسيسىمالفيد،موسرا

إدرالينفردينالد،ماركوسمانويل،أكوناوايروكساس

مسيرجيو،وسميماأ

لموضوعاعرعنا

الحكمنظاما-

القضائيالنظام-دالجمهوريةرئيس-أ

المحليالحكمهـ-الكونجرس-ب

السياسيةالأحزاب-والتشريع-ج

السياسيالتاريخ

اليابانيةالفترةهـالبارانجاي-أ

الحربمابعدفترة-والإسلاميةالسلطنات-ب

الاستبدادفترة-زالأسبانيالاستعمار-ج

ماركوسمابعدفترة-حالأمريكيةالفترة-د

يوبإذ،بالتنوعيتميزالفلبينيالفن.الفنالفلبدفي،

الخاصة،لغتهامنهالكل،قبيلة258نحوالفلبينفي

وبيئات،رعويةريفيةبيئاتفيالمجموعاتهذهكلوتتعاي!

اخرمعتتفاعل،متحضرةعصريةوبيئات،مدنيةشبه

الذيالقديمالفلبينىفالفن.المعاصرةالثقافةإليهماوصلت

والنسيج،والنحت،والخزف،التشكيليالتصوير:شمل

فيأما.والصينالهندمنكلبفنونمتأثراكانوالصباغة

وسبب،الأممبانيبالفنتأثرفقد،الأخيرةسنةالخمسمائة

0051مابينالفترةفىللفلبينأسبانيااحتلالهوذلك
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ويرحعبلواد،حريرةمالونجا-كهروممطعليهاعترمانونجلجرة

النيوليتية.العصورإلىعهدها

أمريكية.مستعمرةلعدفيماأصبحتحيث،أم898و

العالميةالأساليبيعكسالحديثالفنفإندلكإلىوإضافة

فالفنانونهذا.يومناإلىسائداالتفاعليزالوما.المعاصرة

الفنمنموضوعاتهماستوحواالغربيةالأساليبدرسواالذين

بعضاستعارواالتقليديونوالفنانون،أجيئةاومنالتقليدي

أعمالهم.تنفيذفيالحدسةالأساليب

وهوالتارلماماقبلعصورإلىيعودقديمفنبالفلبين

قبلالفنهذاصيغوقدالجزر.مجموعاتفيمنتشر

ويتمثلسنة(،ء7.،..).سنةألفوخمسينسبعمائة

وجدوقد.وخزف،ومجوهرات،حجريةنحتأعمالفي

سنةإلىتاريخهايعودالخزفمنكبيرةكميةالآثارعلماء

يتميزالمتعددةالجزرفيالمتماثرالخزفوهذا..مق6).00

مشل:المعروفةالخزفيةالتشكيلطرقأغلبلشملبأنه

اشتملوبعضه،الطينيةبالحبالوالعملالقوالبمنالصب

.جيدةزخارفعلى

التيالقبائلتلكعندالتقليديةالفنونواستمرت

كثيرا.المستعمرونعليهايؤثرلمنائيةجزرفىعاشت

الخشبمنالمصهمنوعالخاصنحتهاالقبائللهذهوكان

وطرائق،الالوانالقويالدقيقنسيجهاولهاالأسود.

وبديعة.ثابتةبألوانالأقمشةصباغة

منكبيرةمجموعةلعيق.الفلبينفىالإسلاميالفن

ولهؤلاءمنها.القريبةالجزروفيمينداناو،فىالمسلمين

الحفر،أولهما:أسلوبينفيالمتمثلالخاصفنهمالمسلمين

الحديدأعماليشملكما،الخشبعلىالحفر:ويشمل

والأسلوب.الأوسطالشرقفيالإسلاميالفنتشبهالتي

الممتدةغيراللحماتذيالنسبج:فييتمثلالثانى

فائقة.بدقةتصنعالتيالاسلحةإلىإضافة)التابستري(

وفليكسلوناخوانالفلبينيينالفنانينأشهرومن

بجوائزفوزهمابعدخاصةعالميا،عرفااللذانهيدالجو

.ام884عاممدريدفيالجميلةللفنونالوطنىالمعرض

إلىالمعاصرةالأوروبيةالأساليبدخلتهذاعصرناوفي

التشكيليينالفنانينمنكثيرفنونعلىوأثرت،الملبين

الذيميدالاكورتيزديفيدالنحاتينمنواشتهر.هناك

شابي.وروبرتوإنجلترا،فىاستقر

فليكس.هيدالجو،،خوان،لونا:أيضاانظر

.()السكالىالفدبين:نظرا.الفلبيئيون

لمرشح.اان!:.لفلترا

أمريكافيبالبراريشبيهالمراعيأشكالمنش!ص!!الفلد
لوصف،الأحيانبعضفيالفلدكلمةتستعم!.أجةأصثمماا

مشتقةكلمةوهىالطبيعيةبالحشائشةمغصاأمساحةأي

فيالطيعيةالنباتاتلوصفتستعملالأفريكانيةاللغةمن

وتتميز.السهلأوالحقلمعناهاوالكلمةإفريقيا.جنوب

المنبسطةبسهولهاالترانسفالأواسطفيالمرتفعةالفلد

علىالأشجار،منقليلعددبوجودبالحشائشوالمغطاة

بطقستتسمالترانسفالشرقىفيالمنخففعةالفلدأنحين

فىأما.والشجيراتالأشجارنموعلىيساعدمداري

بالحشائشمغطاةتكونالبوشفلدفإن،الترانسفالشمال

التبلديأشجارمثلالمتفرقةالأشجارلعضوجودمع

الرصاصي.الخشبوأشجارالحديديالخشبواشجار

اكلاتالثديياتمنلكثيرموطناأغلدامناطقوتعتبر

والسانالخويقبائلوتأكلإفريقيا.جنوبفيالعشب

الفلد.فىينمونباتوهوالفلدكوسنبات

النباتاتمنكثيرانتشارالراهنالوقتفيويلاحظ

طبيعةتهددأخرىمشاكلوهناكالفلد.مناطقفيالغريبة

الزراعة.وانتشاروالجفافالجائروالرعيالتعريةمثلالفلد

حيزاتشغ!،عادةعاليةمتانةذات،متبلورةمادةاوو

يقربماالفلزاتوتمثلعليها.نعيشالتيالأرضمنكبيرا

أيضاالفلزاتوتمثللنا.المعروفةالعناصرمن%08من

عملياتفيتدخللأنهابمللإنسانبالنسبةكبيرةأهمية
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السبائكتسمىمنهاوأخلاطفالفلزاتوالإنشاء.التصنيع

.الالاتأنواعومختلف،السياراتصنعفيتستخدم

صنعفي،فلزاتعلىتحتويالتىالمركباتوتستخدم

.أخرىومنتجاتوالبطارياتالأدوية

عنتميزها،معينةبخصائ!الفلزاتتتصفالفلز.ما

بريقولهاالضوء،تعكسفالفلزاتالعناصر.منغيرها

الفلزاتومعظموالكهرباء.للحرارةجيدةموصلاتوتعد

وكذلك.رقائقإلىوتحويلهاطرقهايمكنأيللطرققابلة

إلىتحولجهايمنأيللسحبقابلةالفلزاتمعظمفإن

.أسلاك

ذرةتفقد،فلزيةلامادةمعالكيميائيالتفاعلوفي

سبيلوعلى.اللافلزيةالمادةتكتسبهأكثر،أوإلكتروناالفلز

مركبليكوناالكلورمعالصوديومفلزتحفاعل،المثال

كلتتخلىالكيميائىالتفاعلهذاوفي.الصوديومكلوريد

سالبة،شحنةيحملواحد،إلكترونعنصوديومذرة

الشحنةفيالمعاكسةالأيوناتأماكلوريد.أيونلتكوين

الطعامملحوهو،الصوديومكلوريدمكونةتتحدفإنها

الشائع.

المركبخصائصعنالنقيالفلزخصائصوتختلف

فلزيكون،المثالسبيلعلىفلز.علىيحتويالذي

للوق،عاليةقابليةوذابراقا،الفلزيةحالتهفيالصوديوم

الصوديومكلوريدمركبأماالهواء.معبسرعةويتفاعل

الهواء.فيومستقرهشأيضاوهو.لهلونفلا

علىالأرضيةالقشرةفىالفلزيةالعناصرمعظموتظهر

فالقشرةنعرفها.التيالفلزيةالحالةفيوليسمركباتهيئة

،الألومنيوممن8%علىتحتوي،المثالسبيلعلى،الأرضية

فيالعثوريتبموقد.الكالسيوممن%4والحديد،من%وه

تفاعلاوالاقلالنادرةالفلزاتبعضعلىالأرضيةالقشرة

والذهب،،النحاس،الفلزاتهذهومن.الفلزيةالحالةفى

الأرضنواةأنالعلماء،ويعتقد.والبلوتونيوم،والزئبق

الفلزية.الحالةفيوالنيكلالحديدمنرئيسىبشكلتتكون

.الفلزاتبخصائصالفلزاتمركباتوتحتفظ

وفلز،الأجراسوفلزالبرونز،علىالمركباتهذهوتشتمل

لاتحتويالتيوالفلزاتالسبائكأما.الطباعةوفلزالمدافي،

غيروالسبائكالفلزاتاسمعليهافيطلقالحديد،على

الحديدية.

المحليةالفلزاتالأقدمونعرفالعصور.عبرالفلزات

وصنع،الزخرفةفىيستخدمالذهبوكانواستعملوها.

تموقد..مق0035عاممنذوغيرهاوالجواهرالأطباق

منعاليةدرجةإلىتشيرالتيالذهبيةالأجسامعنالتنقيب

بينمابلادجنوبىفياورمدينةآثارموقعفي،الحضارة

..مق0042عاممنذالفضةاستخدمتوقد.النهرين

لأنه،الذهبمنقيمةأكثرالأقدمينمنالكثيرواعتبرها

النحاساستخدامتمكما.الأصليةحالتهفينادراكان

والمعداتالمنزليةالأدواتصنعفىمبكرزمنفيالأصلى

فيالأرضسطحقربعليهالعثوريتمكانفقد.الأخرى

بسهولة.وتشكيلهتصنيعهيمكنوكان،الأصليةحالته

منكلاعتبرالميلاد،قبلعشرالحاديالقرنومنذ

فيوبخاصةالرئيسيةالفلزاتمنوالفولاذالحديد

هذينمنكبيرةكميةاستهلاكسمواليوم.الإنشاءات

ينطقنفسهوالشىء.الفولاذيةالمعداتصناعةفيالفلزين

فإنثمومن،والزنك،والرصاص،النحاسترسباتعلى

صنعفيبالفولاذالألومنيوميستبدلونالفلزاتخبراء

بالقشرةالموجودةالألومنيومفكمية.ألالاتمنالعديد

.محدودةغيرتكونتكادالأرضية

أصبحفقد،وقويخفيفاخرفلزوهو،المغنسيومأما

الشائعة،والصخورالبحار،ماءمناستخلاصهويتممهما.

،اليورانيوموهوالمشعالفلزأما.الدولوميتباسمالمعروفة

النووية.المفاعلاتفيوقودايستخدمفإنه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

للإثمدا

لأربيوما

يومندلإسكاا

لأسميوما

لأكتيميوما

لألومميوما

لأمريسيوما

يوملإندا

يوملإيريدا

ينشتميوملإا

ريوملباا

يميومسودلبراا

لبركيليوما

كتينيوموتالبرا

لبروميثيوما

لبزموتا

تينلبلاا

يوملبلادا

البلوتونيوم

سيومالبوتا

البولونيوم

بيوملترا

لتكميتيوما

لوملتشاا

لتمجسقا

نيوملتيتاا

فلزات

الثاليوم

لثليوما

الثوريوم

ولينيومالجاد

يدالحد

يسبروزيومالد

الذه!

يومالراد

لرصاصا

يوملروبيدا

لروثميوما

يوملرودا

ينيوملرا

ئبقلزا

لزركونيوما

نكلزا

لسترونتيوما

يوملسمرا

يوملسيرا

يوملسيزا

يوملصودا

عنصر،يومدنالفاا

سميوملفراا

لفضةا

لفيرميوما

يرلقصدا

ميوملكادا

لسيوملكاا

ليفورنيوملكاا

لكروما

لتلكوباا

لكوريوما

نيومللنتاا

للوتيتيوما

للورنسيوما

لليثيوما

المغنسيوم

لمنجميزا

ليفيوملمندا

لوملموليبدا

لمبتونيوما

لنحاسا

لنوبليوما

النيكل

النيوبيوم

يميوملنيودا

لهفميوما

لهولميوما

ليتربيوما

ليتريوما

نيومليوراا

بيومليوروا
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ةدرلااتر،لأا

كلالتا

لتحليلا

يرالتعد

صلةذاتأخرىمقالات

علما،الملزاتدراصة

السبيكة

الكي!يائىالعحصر

عل!،الملرات

الطرققابلية

اللدوسة

المعدد

التحليل.انظر:6.التبرفلز

يعنىعوتخصصالفلزاتعلمصكلم.الفلزاى،

فيوإعدادهاخاماتها،منوامشخلاصهاالفلزاتبفصل

التىالفلزيةالموادومعظم.الإنسانلامشخداممناسبةصورة

لينالتيصورتهاإلىالوصولتمحياتنافينستخدمها

الموادوتعد.أنحلزاتامجالفيالعاملينبجهودأيدينا،

توص!!التىفهي؟أ!بشريةاحياةفيالموادأهممنالفلزية

أعيك!!امنهاينشاكما،المصانعوإلى،المنازلإلىالكهرباء

امعفمأالفلزاتص!أيضاوتصنع.السحابلناطحاتالعام

يصئكما.أطائراتوا،والقطارات،السياراتفيالأجزاء

إنه:القوليمكنعاموبوجه.المعداتمنالكثيرأيضامنها

وأتصنيعأوصناعاتهناكتكونلنالفلزاتبدون

أساسيين:قسمينإلىالفلزاتعلموينقسم.إنشاءات

الفلزية،العملياتعلمأو،الفلزاتاستخلاصهندسة

الفلزية.السبائكأو،الفلزاتفيزياءوعلم

الفلزاتاستخلاص

الفلزاتداسشرجاعالفلزاتامستخلاصعلميعنى

الناتجةا!لزاتاتمقيةثهخاماتها،منعليهاوالحصول

علما:يشملأحقاء.امنأجةعادرجةإلىبهاللوصول

أس!لياتامنتخصصيةأفرععدةالفلزاتاستخلاص

والصهروالتلبيد،،والتحميص،المعادنتهيئةمثلالتجارية

بالكهرباءوالتحليل،بالتصفيةوالاستخلاص،والاختزال

والملغمة.

استخلاصعملياتخطواتإحدىهي.المعادنتهيئة

مرحلةوقبلالمناجممنالخامتعدينبعدوتحري،الفلزات

كميةأقصىإزالةهيالخامتهيئةوعملية.منهالفلزاسترجاع

منفيهاالمرغوبغيرالدخيلةوالموادالشوائبمنممكنة

عمليهوتتم.الاستحلاصمنالتاليةالمراحلإجراءقبلالخام

عندهايمكندرجةإنىاتمبسحقالعادةفيالمعادنتهيئة

عنبعيداأغلزيةاغيرالعناصربعضومعهالفلز،فصل

فصلبعدئذيتمث!افيها،المرغوبغيرالموادأوالنفايات

وفي.مختلفةغسي!!بعملياتأوبالتعويمبعيداالنفايات

الماء،في)يحرك(المسحوقالحاميقلبالتعويمعملية

بعضوجودويساعد.غازيةفقاعاتأوالهواء،بوساطة

المعادنحبيباتالتصاقعلىالزيوتأوالكيميائيةالمواد

صورةفيالمعادنعندئذتزالحيث،الهوائيةبالفقاعات

المعدنخاممعتوجدالتيالنفاياتموادعلىويطلق.رغوة

كميةعندئذتقلالخاممنوبإزالتهاالمعدنيةالشوائباسم

الالمشخلاصعملياتعليهاستجرىالتي،المتداولةالمواد

أكثركنيخامعلىوالحصولالمعالجةلهذهونتيجة.اللاحقة

ذاتالنهائيةصورتهفيالفلزتنقيةعملياتتصبحتر!يرا،

اقتصادية.جدوى

طرقإحدىالتحميصعمليةتعد.التحميص

الكبريتإزالةتتمالعمليةهذهوفى.الفلزاتاستخلاص

عمليةوتجري.الخاممنالأخرىالشوائبوبعض

التسخينوأثناءالهواء.فيالخامبتسخينأضحميصا

أكسجينمعالأخرىالشوائبوبعضال!صريتيتحد

الغازاتمنكجزءتخرج،غازيةمركباتم!ضنةالهواء

التسخينمنالمتخلفةالجامدةالمادةوتحتوي.المتصاعدة

والأكسجين(الفلز)مركبالفلزأحصسيدعلىأ!واءامع

منالمتبقيةالمادةمعالجةفيالاستمرارصتولابد

فىالفلزعلىللحصولبالاختزالأوبالتنقيةالتحميص

نقية.صورة

إذاتلقائيةبصورةالتلبيدعمليةتحدثأنيمكن.التليد

وفى.عاليةحرارةدرجةعندالتحميصعمليةأجريت

مكونة،المتجاورةالدقيقةالحبيباتتتجمعالتلبيدعملية

بتأثيرمعاالدقيقةالحبيباتاتصالوسم.الحجمكبيرةكتلا

المؤديةالقوةنفسهاوهى،الحبيباتبيناسمطهحىالشدقوة

أكبرقطراتلتكوينمعاالصغيرةالماءقطراتتجمعإلى

انصهارالتلبيدعمليةيصاحبالحالاتبعضرفىحجفا.

الحالاتمعظمفىولكن،أسدقيقةاالخاملحبيباتجزئى

والركام.العمليةهذهأثناءجامدةحالةفيالحبيباتتظل

غيرتكونالتلبيد،عمليةعنالناتجةالحجمكبيرةالكتلأو

فيواستخدامهامعهاالتعامليمكنولكن،الشكلمنتظمة

دقيقةالحبيباتمنأفضلوسهولةبيسرالتاليةالعمليات

الحجم.

للخامالأوليةالتهذيبعملياتإجراءبعدالصهر.

عندئذتبدأالتلبيدأو،التحميصأوالفلز،تهيئةمثل

لاسترجاعالفعليةوالطريقة.الفعليةالاستخلاصعمليات

الخامصهرأيالصهر،عمليةهىواستخلاصهالفلز

حالةففي.المعدنيةالشوائبتسفلإزالةيقةبص!إ

فرنفيالخاميشحن،المثالسبيلعلىالحديداستخلاص

العالي.الفرنعليهيطلق،الحراريبالطوبمبطنضخم

الخاممعتوضعكما،عاليةلحرارةالفرنفيالخامويتعرض

احتراقوعند.الجيريوالحجرالكوكمنكمياتأيضا

وينطلق،الفرنحرارةدرجةترتفعالعاليالفرنفيالكوك

الكربونأكسيدأولغازويعمل.الكربوناكسيدأولغاز
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الأكسجينمنهيأخذحيثالحديد،لخاماختزالعامل

كثيرأيضاتنصوالأثناءهذهوفيالفلز.تنقيةعلىمساعدا

مكونةالجيريالحجرمعوتتحد،الأخرىالخامشوائبمن

فيوهي،الهالكةالموادنفايةباسميعرفسائلا،تجمعا

قمةعلىالنفايةتطفولهذاالحديد،فلزمنأخفالعادة

صورةفىالفرنمنتسحبحيثالمنصهر،الفلزسطح

جوأنبعلىموجودةفتحاتمنالخبثويسحب.خبث

سحبفتحاتمستوىمنأعلىمستوىعلىوتقع،الفرن

عنالنابخالحديدمصهوريكونولاالمنصهر.الحديد

الشوائب،منتماماخالياالمذكورةالاستخلاصعمليات

المستخلصالحديدولكنمنها،كمياتعلىيحتويولكنه

لاحتواءونظرا.الخامفيالحديدمحتوياتمعظميمثل

بصورةتنقيتهمنفلابدالشوائبمنكميةعلىالحديد

بتفاعلهالفلزتنقيةعمليةتتمالأحوالغالبوفي.أفضل

خاصة.تنقيةأفرانفيالأكسجينمع

بعضامتخلاصيمكن.بالتصفيةالفلزاتاستخلاعح

عنبفصلهاوذلك،عاليةبكفاءةخاماتهامنالفلزات

وتقوم.مذيببامشعمالالفلزاستخلاصبطريقةخاماتها

إذابتهطريقعنالخامعنوفصلهالفلزبإذابةالطريقةهذه

الفلزاسترجاعذلكيلىثم،المناسبةالكيميائيةبالمذيبات

باسمتعرفأخرىبعمليةالكيميائيالمحلولمنالمذاب

الفلزاتاستخلاصعلىالأمثلةأشهرومن.الترسيب

معالجتهاخلالمنخاماتهمنالذهبفصلبالإذابة

الذهبإذابةوبعدالسيانيد.منضعيفقاعديبمحلول

للمحلوليضافالصوديومسيانيدمحلولفيخاماتهمن

معالخارصينفلزويتفاعل.الخارصينفلزالمتكونالكيميائى

جميعفصلأي،ترسيبإلىمؤدياالكيميائىالمحلول

الخارصين.فلزعلىويتجمعالمحلولمنالذهب

الحصوليمكنمعابقاذكركمابالكهرباء.التحليل

المذابةبالمحاليلالاستخلاصعمليةفىخاماتهمنالفلزعلى

إلا،المتكونالكيميائيالمحلولإلىأخرفلزإضافةطريقعن

منالمذابالفلزاسترجاعيمكنالأحيانبعضفيأنه

عن،الكيميائيالمحلولعليهيطلقالذيالإذابةمحلول

منالفلزاسترجاعأمثلةومنبالكهرباء.التحليلطريق

النحاسفلزهوبالكهرباءالتحليلبعمليةالكيميائيالمحلول

الكبريتيك.حمضباستخدامخاماتهبعضمنيذابالذي

الإذابةعنالنابخالكيميائىيو!إلمحلولالحالةهذهوفي

فيالكهربائيالتياروينساب.إلكتروليتىتحليلخليةفى

موجب()قطبمصعدمنالإلكتروليتيالتحليلخلية

إلىليصلالكيميائيالمحلولخلالالرصاصمنمصنوع

جسيماتوتكون.النحاسمن(سالب)قطبمهبط

هذهفإنولهذا،الشحنةموجبةالمحلولفيالنحاس

الشحنة،فيلهاالمضادةالأجسامإلىتنجذبالجسيمات

الأخرىالعناصرومن.الشحنةسالبالنحاسمهبطأي

عنصرابالكهرباءبالتحليلتسترجعأوتستخلصالتي

.والمغنسيومالألومنيوم

.الفلزاتتنقيةفىأيضابالكهرباءالتحليلويستخدبم

هذهوفى.النحاسفلزتنقيةذلكعلىالامثلةأشمهرومن

مروروعندمصعد،صورةفىالنقيغيرالفلزيصنعالحالة

ذراتتفقد،الإلكتروليتىالمحلولخلالالكهربائيالتيار

وتدخلإلكتروناتهاالمصعدفيالموجودةالنقيةالنحاس

وبعدئذ.الشحنةموجبةجسيماتصورةفيالمحلولإلى

المهبط،إلىمتجهةالمحلولخلالالجسيماتهذهتنتقل

منكافياقدراالجسمياتتلكتكتسبوهناك

وتتخلف.متعادلةنحاسذراتلتصبح،الإلكترونات

فيالنحاسذراتتترسبحينفي،الشوائبمعظم

المهبط.علىنقيةصورة

لاستخلاصأحياناالملغمةطريقةتستخدم.الملغمة

الخاممسحوقيحملخاماتهما.منوالفضةالذهب

السائلمرورأثناءوفى.بالزئبقمغطاةألواحإلىبمحلول

الزئبقويكون.معهمتحداالسائلمنالفلزالزئبقيجذب

ذلكويحدث،الملجمسبيكةعليهايطلقسبيكةالفلزمع

السائلمنالفلزسحبعمليةوبعد.الفضةأوالذهبمع

حرارةوتسبب،المتكونالملغميسخن،الملغموتكوين

حالةفيويكونالملغمعنوانفصالهالزئبقتفككالتسخين

منالزئبقاسترجاعويمكن.غازيةصورةفيلينفصلغليان

ويصاحب.أخرىمراتاستخدامهإعادةثم،الغازيةحالته

فىالفضةأوالذهبفلزتخلفالملغممنالزئبقانفصال

إسفنجية.صورة

الفلزاتفيزيائية

الفلزاتعل!منالثانيالفرعالفلزأتفيزيائيةعلم

علمويعنى.الفلزاتاستخلاصعلمالأولفرعهالذي

فىالمستخلصةالفلزاتوتكييفبتهيئةالفلزاتفيزيائية

العملية.الحياةفيالنهائيالإممتخدامالمناسبةالصورة

الفلزعلىتجرىعملياتأيةالفلزاتفيزيائيةوتشمل

ويدخل.نهائيمنتجصورةإلىبهللوصولالنقىالتجاري

لتكوينالفلزاتاتحادالفلزاتفيزيائيةعلومضمن

الفلزاتفيزيائيةضمنيدخل،المثالسبيلوعلى.السبائك

علىللحصول،والكرومالنيكلمنكلمعالفولاذاتحاد

فيزيائيةتشملكماوالصدأ.للكيميائياتمقاومقويفولاذ

خلالمنالمنتجةالسبائكخواصتحسينأيضاالفلزات

عمليةالحراريةالمعالجةعملياتأمثلةومن.الحراريةالمعالجة

لزيادةوذلك،الأخرىالفلزيةالموادوبعضالفولاذتطيع
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تشكيلأيضاالفلزاتفيزيائيةعلومضمنويدخلقوتها.

المعالجاتوأيضا،النهائيشكلهافيوصوغهاالفلزيةالمواد

الحدادونيقوموعندما.المنجزةللمنتجاتالسطحية

يطبقونبذلكفإنهما،الحصانحدوةوطرقبتسخين

الفلزاتتشكيلوطرايت.الفلزاتفيزيائيةعلوممبادئ

النهائيالشكلإلىالفلزيةالمادةصوغيمكنحيثمتعددة

وأ،اللحامأو،الحدادةأو،الدلفنةأوالسبكبأساليب

ويدخل.وغيرها،الختمأو،السحبأو،البتقأو،ال!صس

للأسطح،الحراريةالمعالجات،السطحيةالمعالجةعملياتفي

علومضمنومن(.الكربونعنصرمعالفلز)اتحادوالكربنة

أمثلتهاومن،أسمصحيةاالتطليةأيضاالفلزاتفيزيائية

الجلفنة.

عليها!يصلةأاهوادمرجديدةأنواعظهرتوحديثا

السبائكمحلتح!الموادهذهأخذتوقد،المركبةالمواد

أضمبيقاتاامنال!ضيرفىكبيرةبصورةالتقليدية

الألياف:الركبةالموادأمثلةومن.والاستخدامات

عامةوبصورة.الرقائقيةالبلاممتيكوألواح،الزجاجية

فلزية.لاوموأدفلزيةموادمنمزيجمنالمركبةالموادتتكون

يقومالفلزاتعلومفىآخرحديثاتجاهأيضايوجدكما

مساحيقمنالمنتجاتمنالعديدتصنيعأساسعلى

باسمالمعروفةالعمليةففى.واللافلزيةالفلزيةالعناصر

منصهرفلزمنقطراترشيتمامثلا،الغازيةالتذرية

جسيماتأغلزاقطراتوتكونالغاز،ضغطباممتخدام

عدتتحدأدالجسيماتلهذهويمكنجدا.دقيقةجامدة

م!صنةمرتفعضعطوتحتجدا،أمحاليةاالحرارةدرجات

بالطرقعليهاالحصوليمكنلاخاصةخواصذاتسبائك

التقليدية.

تاريخلةنبذة

عرفتهاالتيالعلومأقدمأحدبقسميهالفلزاتعلميعد

علممفاهيمالتارببعضقبلماإنسانعرففقد.البشرية

والمصريونالصينيونتمكنحيث،الفيزيائىالفلزات

واسترجاعهماوالفضةالذهبعلىالحصولمنالقدماء

كتلأوحبيباتصورةفىنقيةحالةفيخاماتهمامن

تحفصورةفيالفلزاتهذهبصبقامواكما،صلبة

أمريكافيالحمرأ!نوداعثركما.الأشكالمختلفةوتماثيل

القريبةالمناطقفىالنقىالنحاسمنضخمةكمياتعلى

إلىالفلزذلكبقولبةوقاموا،العظمىالبحيراتمنطقةمن

.ومعداتأسلحة

اكتشف،التاريختدوينبدايةقبلماوقتوفى

واختزالصهرلعملياتالبسيطةالأساسياتوعرفواأغدماءا

فلزأولالرصاصيكونأنويحتملخاماتها.منالفلزات

نظراالصهربعمليةخاماتهمنفصلهتمالإطلاقعلى

عام0004منذالمصريينقدماءوعرف.اختزالهلسهولة

علىوذلك،واسترجاعهخاماتهمنالحديدفص!!كيفية

فيالعناصرأصعبمنيعدالعنصر،هداأنم!الرغ!ا

صهرأصبحالاشوريةالحضارةوبظهور.الاحتزالعملية

عرفكماجدا،المتطورةالمهاراتمنوأحتزالهالحديد

وفيفولاذ.إلىالحديدتحويلأساليبالقدماءالاشسوريون

الكيميائيينجميعكانعندماالوسطىالعصورفترة

عناصرمنالذهبإنتاجوطرقأساليببدراسةمشغولين

علمفيكبيرتقدمذلكصاحب،قيمةأقلأخرى

الفلزاتعلمأساسياتوضعفيالفضلويرجع.الفلزات

الوسطىالعصورفيالمسلمينالكيمياءعلماءإلىالحديث

)الكيمياء،والمسلمينالعربعندالعلومالظر:.هذه

أغيزياء(.وا

المواد،بإنتاجوالمهتمون،أ!لزاتاعلماءضاعف

بقوانينالمعقدالفلزيالسلوكشرحفيجهودهممن

أمتدتكماوالكيمياء.الفيزياءعلميمنبسيطة

أساليباستخدامإلىأيضاالفلزاتعلماءجهود

فىالمكتسبةوالمهاراتالفلزاتعلومفيالبحوث

علىتطبيقهاومحاولة،الفلزاتمجالاتمختلف

،الموصلاتوأشباه،الخزفمثلاللافلزيةالمواد

.والزجاج،الصلبةالعضويةوالأجسام،والبلاستيك

واسعةالعديدةالموادهذهعنالناتجةا!لوماعلىوأطلق

بكليهتمالذيالعلموهوالمواد،علماسمالانتشار

اللافلزية.والموادالفلزيةالموادمن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المعادنطرقالحيمياحسال!ربائيالتحليل

الوريقعددعلم،الفلزاتسةرادحيقالمساي!تعد

التعويمعمليةالسميكةالتلجيد

الأيونىالمجصاللحامسبيكةالتلدير

!سي!!ة،الملجمالنطاقيلصهرالعولادوايدلحدا

ل!هوراالحث

ام(.929-)1853فونالبارونفلسباخ،

أساساعرف.الصناعيةالإضاءةورائدنمساويكيميائي

أيضئاواخترعفلسباخ.مستوقدسميغازلضوءمخترعا

عناصروعزلالكهرباءلمصابيحالرفيعالأسميومسلك

والبراسوديميوم.النيوديميوم

فىالكيحياءودرسفيينا،فيإيركارلفيفلسباخولد

بعد.فيمافييناجامعةفيودرسالمانيا،،هايدلبيرججامعة

بمالألومنيومسليكاتالقمربمحجرانظر:الفلسيار.

.المعدنالصخور،



الزيتودحبلمنفلسطينفيالقدسلمدينةعامممظر

فلسطينتاريخ

تقع،عربيةتاريخيةأرضفدسطين.ثاريح،فلسطين

فلسطينوتعتبر.المتوسطالأبيضللبحرالشرقيالطرففى

فيهاظهرتإذبمالعالمفيالتاريخيةالمناطقأهممنواحدة

والمكانالمقدسةالأرضوهي،والنصرانيةاليهودية:ديانتان

الكتبفيالمذكورةالأحداثمنكثيرفيهوقعالذي

المسجدالإسلاميةالمقدسةالأماكنمنوفيها.المقدسة

ومسرى،الشريفينالحرمينوثالثالقبلتينأولى،الأقصى

المسجدانظر:الإسراء.رحلةفىعثهبقيالكريمالرسول

الأقصى.

عليهاحتموإفريقياآسيابينالجغرافيفلسطينوموقع

وأشهرهاأقدمهاومنالتجاريةبالطرقالاهتمامالقدممنذ

يبدأوهوالبحر(.)طريقفياماريسباسمالمعروف!الطريق

جسرباسمالمعروفالمكانيبلغحتىويسيردمشقمن

عامرابنلمرجمحاذياويسيرالأردننوفيعبريعقوببنات

غزةإلىوالرملةباللدماراللشاطئمحاذياويسير)سهل(،

منأيضايخرجقديمآخرطريقوهناك.العريشإلىومنها

المجمامعجسرعبرطبريةبحيرةجنوبالأردنعابرأدمشق

فالخليل.فالقدسنابلسإلىويسيروجنينبيسانمحاذيا

جعلهاآسيا،غربيوجنوبمصربينفلسطينوموقع

السنين.آلافمنذصراعموضع

العربالكنعانيينمنالأصليونالبلادسكانكان

إليها.اليهودمجىءقبلالسنينآلاففيهاعاشواالذين

إضفاءاليهودحاول.القدسبنواالذينهمالعربوهؤلاء

وذلك،فلسطينفىالعربىالوجودعلىوالتجاهلالغموض

الحقيقةتناسواولكنهم،قويةدعائيةوسائلمنيملكونبما

بمرورهمنالقدسفلسل!علىطرأواإنماأنهموهي،المهمة

أنهمأيالميلاد،قبلعشرالثامنالقرنمطلعفيالعابر

فلسطين.فيالأحداثمسرحعلىمتأخرونقادمون

دولةمنجزءاالإسلاميالفتحمنذفلسطينظلتوقد

والدولةالأمويةالدولةثم،الراشدينالخلفاءفترةخلالالإسلام

هذايومناحتىالمسلمونزالوما.العثمانيةوالدولةالعباسية

أصله.إلىيعودأنلابدالإسلامدارمنجزءايعتبرونها

ام(،ا-19118)4الأولىالعالميةالحرببعد

وأصدرت،البريطانيالانتدابتحتفلسطيندخلت

للشعبقومىوطندلإقامةأم179عامبلفوروعدبريطانيا

العالمية،الصهيونيةالحركةضغطتحتفلسطينفياليهودي

وحلفائهابريطانيامخططاتالفلسطينيونالعربوقاوم

والثورةأم929ثورةأبرزهامتعددةبثوراتوقاموااليهود

وقدفلسطينمنبريطانياوخرجت.ام369الكبرى

منممكنهمممالليهودالأسلحةمنكبيرةكمياتتركت

سكانهامن007).00وطردفلسطينأرباعثلاثةاحتلال

.المجاورةالعربيةالدولإلىالشرعيين

القديمالتاريخفيفلسطين

فلسطينفىعاشت.العربيوالاستقرارالتاريخفجر

منوغيرهموالكنعانيينالعموريين:مثل،كثيرةشعوب

فقدولهذا،الميلاد.قبلالثالثالألفمنذالقديمةالشعوب

هموالكنعانيون.كنعانأرضباسمفلسطينأرضعرفت

قبلعام3لأ...نحومنذفلسطينسكنساميشعب

حضارةوأنشأوا،المسورةالمدنمنعدداوأقامواالميلاد،

بعد.فيماالعبرانيونمنهماقتبعسها

غادرالميلاد،قبلعشروالثامنالعشرينالقرنينبينوفيما

فىواستقرالنهرينبينمامنطقةالعبرانيينيدعىساميشعب

القرنوفيمصر.إلىالعبرانيينبعضورحل.كنعانأرض

اليهودالسلامعليهموسىقادالميلاد،قبلعشرالثالث

اتئاليهودوقد.كنعانأرضإلىبهمليعودمصرمنخارجا

الشعوبأنحينعلىواحد،إلهعبادةإلىيدعودينا

لمدةالعبرانيونظل.آلهةعدةتعبدكانتالأخرىالكنعانية

والمناطقالأخرىالكنعانيةالشعوبيصارعون،سنة2..

أرضمنالغربيالجنوبيالساحلعلىيسيووكان.ألمجاورة

الفلسطينيونوهملليهودالمعاديةالقويةالشعوبأحدكنعان

باسمهم.فلسطينمنطقةسميتالذين

الاشوريون،قامالميلاد،قبلالثامنالقرنفي.الغزوات

حكمهمببسط،بالعراقالانيسمىفيماعاششعبوهم

كالأ3
ص

3-3ع3ء/ءلأص(*تر
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وأ272سنةتفلسص!إوغزوا،المتوسطالأبيضالبحرإلىغربا

علىيسيطرونالبابليونأخذسنة،مائةوبعد..مق721

سنة(فلسطين)جنوبيهوداوغزواالاشوريةالإمبراطورية

كتيراواسترقوا،القد!!فيسليمانهيكلودمروا،.مق586

وبعد.لابلفىالمنفىفيالعيشعلىوأجبروهماليهود،من

وسمح،بابلالكبيرقورلقالفارسيالملكغزاسنة،خمسين

فلسطينفيوالاستقرارالمعبدوبناءالمنفىمنبالعودةلليهود

ذلكفيبماالعربىالشرقمعظمالفرسوحكمجديد.من

الملكقامثم.م،ت331حتى053سنةمنفلسطهين

داريوسودحر،الفارسيةالإمبراطوريةبغزوالأكبرالإس!ضدر

عامخريففىإمسوسموقعةفيالفرسملكالثالث

قادتهتقاسم،.مق323سنةالإس!ضدروفاةوبعد..مق333

الأسرة،القادةأحدسلوقسفأسر.الإمبراطوريةالكبار

عامحتىفلسط!تعلىسيطرتالتيالحاكمةالسلوقية

دينهم،وممارسةأجهوداب!تالحددا!صامحالوقد..مق002

وطردواالم!!ابىيهودابقيادة.مأق67سنةاليهودفثار

عرفتجديدةموحدةممل!صةوأنشأوا.فلسطينمنالسلوقيين

بسطحتىاليهودعلىالمكابيينزعامةوبقيتيهودا،باسم

..مق63عامفيفلسطينعلىسلطانهماالرومان

الكتائبقامت.م،ق63سنةفى.الرومانيالحكم

الإمبراطوريةمنجزءاأصبحتالتييهودابغزوالرومانية

خلاللحمبيتفىالسلامعليهعيسىولد.الرومانية

توراتالرومانوأخمد،الرومانىالحكممنالأولىالسنوات

)منالثانيةوالثورةم(07حتى6)6الأولىالثورةاليهود،

المنطقةعلىوأطلقوا،القدسمنوطردوهمام(،35-أ32

أقصىفيالجليلفىمنهمجماعةبقيتلكن.فلسطيناسم

سنةحتىلفلسطينالرومانيالحكمواستمر،فلسطينشممالي

البيزنطة(،)الإمبراطوريةالبيزنطيونحكمهاثم،م003

فلسطين.جمئأنحاءفيالنصرانيةانتشرتحيث

الإسلاميالعربيالفدح

العربيةالجيوشانطلقت،الميلاديالسابعالقرنخلال

الشرقبلادمعظملفتحالعربيةالجزيرةمنالإسلامية

الذيالإسلامظهورومع.فلسطينذلكفيبماالأوسط

والنصارىاليهههـدعوملحيثكلها،المنطقةوعمأنتشر

والثقافة.العقيدةحريةلهمفتركتكتابأهلأنهمعلى

الإسلامفىالمحلي!تالسكانأكثردخلفقد،ذلكومع

رعاهاالتىالإسلاميةالعرليةالثقافةقبلواكماتدريجيا،

.العاصبنعمروانظر:.حكامهم

وهم-اسملاجقةبدأالميلاد،بعدالثانيأيلألف!امطلعوفي

نأبعدف!سطيزعلىيسيطرون-التركيالجيشإلىينتمون

الحكمودام،أم710هـ،464سنةالقدساحتلوا

الصليبيونأراد.سنة03منأقللفلسطينالسلجوقي

فلسطينعلىيسيطرواأنأوروبامنالقادمونالنصارى

واحتل.ام690هـ،041لسةالصليبيةالحروبفبدأت

يحكمونهاواستمرواأم،990هـ،394اغدساأ!ليبيونا

المسلماسترحإلقائدعندما،م8711هـ،835حتى

منكرةهزيمةالصليبيينوهزمفلسط!تالأيوبىأرريراصلاح

ويافاوقيساريةحيفاعلىواستولىالشهيرةحطينموقعةفى

وبالفعلالمقدسبيتاممتعادةعلىالنيةعقدثموناللس،

.ام12018711الموافقالجمعةيومهـ،583فىدخلها

الأيوبي.الدينصلاحالظر:.القدسعلىوامشولى

الحروبفترةأنالمعروفمن.الصليبيةالحروب

وفلسطينعامةالمسلمينتاريخفيجداحطرةفترةالصليبية

أوريانالبابالدعوةثقلهابكلأوروبااستجابتإذبمخاصة

منفلسطينعلىيستولوأأنأوروبازعماءفيهاناشدالتى

قرابةالحروبودامت.نصرانيةدولةفيهايقيمواالمسلم!ت

السيطرةتحتمنهماقرنقرابةأغدساظلتقرن!!،

ولا.الدينصلاحبقيادةالمسلمونحررهاحتىالصليبية

بطشابالمسلمينالصليبيونبطشكيفيرويالتاريخيزال

عكسفعلواالمسلمينلكن.المقدسبيتدخ!وايومدمويا

كانواإذ،الأيوبىالدينصلاخبقيادةحرروهايومذلك

الدينصلاحفمخصيةدخلتحتى،التسامحفيقمة

التاريخفرسانأنبلبوصفهالأوروبيالرجلوجدان

وعفوا.وتسامحاللعهودحفظاوأكثرهم

استطاع،الميلاديعشرالثالثالقرنمنتص!وفى

إليهاضمتدولةيؤسسواأنمصر،حكمواالذينأجكالمما

بهاباهتمامهمالقدسفىالمماليكعصرتميزوقدفلسط!ت.

سلاطينهمنجدإنناحتى،الإسلاميةمقدساتهاوترميم

وظلبالفسيفساء.الخارجالمقدسة!منالصخرةقبةيكسود

هزيمتهممنالعثمانيونالأتراكتمكنحتىحكاماالمماليك

منجزءافلسطينوأصبحتأم،517هـ،239عام

أكثريشكلونالمسلمونالعربوكان.العثمانيةالدولة

عشرالسادسالقرنبدايةومععددا.فلسطينسكان

مختلفمنالقدسإلىيهاجروناليهودأخذ،الميلادي

أجزاءوفىفيهاويستقرونالمتوسطالأبيضالبحرأقطار

عامفلسطينفىاليهودبلكددوقد.فلسطينمنأخرى

مجموعأصلمن،نسمة42؟...حوافيام088

حملاتأتتثم،ألف005عددهمأخالباأ!س!صانا

يهودمنجديدةبموجة1882عامروسيافيالاضطهاد

فىيهوديألفخمسونهناكأصبححتىورومانيابولندا

.الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةفيفلسطين

عشرالتاسعالقرنأواخرمنابتداء.الصهيونيةالحركط

عليهموقعالذيالضغطبسبباليهودهجرةزادت،الميلادي



943تاريخ،فلسطين

باسمتعرفحركةاليهودبعضأنشأأوروبا.شرقأقطارفي

دولةقيامأجلمنتعملالحركةهذهأخذت،الصهيونية

مستعمراتالصهاينةوأنشأ.فلسطينفيلهممستقلةيهودية

سكانتزايد،الفترةهذهخلالوفي.فلسطينفىزراعية

الإجمالىالعددبلغأم411عاموفي.بسرعةفلسطين

منهمكانبمنسمة007!...فلسطينفيللسكان

الصهيونية.انظر:.يهودي.0057و.عربي000.615

فلسطينعلىالاستعماريالتامر

انضمتبلفور.ووعدالأولىالعالميةالحرب

فيوالمجروالنمساألمانيامنكلإلىالعثمانيةالإمبراطورية

الحلفاء،ضدأم(-189أ19)4الأولىالعالميةالحرب

وخططت.عثمانيةعسكرية!ومة!ينأمروقولت

فيماالعثمانيةالدولةأملاكلتقسيموبعفحلفائهابريطانيا

ام169بيكو-سايكساتفاقيةوطالبت.الحرببعدبينها

مشتركة.حلفاءحكومةمميطرةتحتفلسطينمنجزءبوضع

العربمطالبالحرببعدتلبيأنبريطانياوعرضت

فيماللحلفاءالعربمساعدةمقابلالعثمانيينعنبالاستقلال

بعضثارأم619وفي.مكماهون-حسينبمراسلاتعرف

سوفبريطانيابأنمنهماعتقاداالعثمانيينعلىالعرب

الأوسط.الشرقفيمستقلةعربيةدولةإنشاءفيتساعدهم

ولكنبها،الإنجليزوعدهمالتيالمنطقةضمنفلسطينوكانت

قيامبعدبيكو-سايكساتفاقيةإعلانإثرذلكأنكرتبريطانيا

.أم179عامرومميافيالبلشفيةالثورة

الدعملكمسبمنهامحاولةوفىام179عاموفي

نصبلفور.وعدبريطانياأصدرت،الحربفيلهااليهودي

وطنإنشاءفىاليهودبمساعدةبريطانياتعهدعلىالوعد

المدنيةبالحقوقالإخلالدون،فلسطينفيلهمقومي

فلسطين.فيالموجودةاليهوديةغيرللجماعاتوالدينية

قياملأنذلكالبدأية،منذيناقفنفسهالوعدهذالكن

بحقالإضرارإلىبالضرورةيؤديفلسطينفييهوديةدولة

والمسلمين.العرب

منالكثيربتقسيمالأمعصبةقامت،الحربوبعد

.الانتدابتحتواقعةأراضإلىالعثمانيةالدولةأراضى

بالانتدابتكليفابريطانياتلقتأم029عاموفي

شرقيه.إلىالأردننهرغربيمنيمتدفلسطينعلىالمؤقت

وطنبناءعلىاليهوديساعدواأنالبريطانيينعلىوكان

الذاتى.الحكممؤسساتإيجادفيومساندتهملهمقومى

فلسطينحدودأنرسمياالأمعصبةأعلنتام،229وفي

شرقيالمنطقةأماالنهر.غربيالواقعةالأراضىمنفقطتبدأ

وقد.منفصلةبريطانيةمحميةجعلتفقدحاليا،الأردننهر

.ام239عامالمنطقتينعلىالحمايةتنفيذبدأ

غيرفلسطينعلىالبريطانيالانتداببنودكانت

مختلفة.تفسيراتعديدةأطراففسرتهاثمومن،واضحة

لدعمكثيراشيئاتفعللمبريطانياأنالصهاينةمنكثيرواعتقد

بناءإلىالإنجليزسعىوقد.اليهوديالقوميالوطنشعار

لكن.ألانتدابمهامتقتضيكما،ذاتيحكممؤسسات

قبلمنمقبولةغيركانتالمؤسساتتلكلمثلعروضهم

إطلاقا،الذاتيالحكممؤسساتتظهرل!اوبذلك،العرب

نأوخافوأ،اليهوديالقوميالوطنفكرةالعربوعارض

سمحتأنبعدللصهاينةفلسطينلتسليمابريطانياتخطط

هذهخلالوفي.فلسطينإلىمنهمكبيرةأعدادبهجرة

وفى.عربيةقوميةفلسطينيةحركةأولظهرت،الفترة

مناحتجاجاوالصداماتالمظاهراتقامت،كثيرةمناسبات

الصهيونية.والأنشطةالبريطانيةالسياسةعلىالعرب

جاء،الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتمطلعفي

ألمانيامنيهوديمهاجرأ00لأ...حواليفلسطينإلى

وقد.فلسطينعربأخافتالإجراءاتوهذهوبولندا.النازية

تقريبا.فلسطينكلفيالحياةشلعاماإضراباالعربنظم

العالم.فىنوعهمناللاولوكانيوما،176واستمر

يجددونعنفبكلالإنجليزأخذام،939عاموفي

غيرالعائلاتمنالأراضىوامتلاكأليهوديةالهجرة

الاضطراباتجراءمنبالهلعأحمستالتيالفلسطينية

طوالوذلكفلسطينخارجإلىوهربتأراضيهافباعت

الأراضيأغلبيةاليهودامتلككما.التاليةالخمساسحنوات

هربرتاليهوديالبريطانيالسامىالمندوب-بمساعدة

بإعطاءقديمعثمانيقانونوجوداستغلالذيصموئيل

هذهمعظمفحوليستثمرهالمنللدولةالتابعةالأرض

سوفذلكبعدالهجرةبأنأقروالكنهملليهود.الأراضي

الصهيونية.انظر:.العربموافقةعلىتعتمد

الحربخلال.فلسطينوتقسيمالثانيةالعالميةالحرب

العربمنكثيرانضمام(9-45أ)939الثانيةالعالمية

مئاتفلسطينإلىهاجروبعدهاالحلفاء.قواتإلىوأليهود

الأوروبيين.اليهودمنألالاف

عربية،دولفنإلىفلسطينبتقسيمالأمهيئةوأوصت

الدولية.الوصايةتحتالقدسوضعوطلبت،ويهودية

نوفمبرفيالخطةهذهالمتحدةللأمالعامةالجمعيةوتبنت

الذيام479نوفمبر92فىقرارهاوأصدرت.أم479

البريطانىالانتدابوإنهاءفلسطينبتقسيمالتوصيةتضمن

فلسطينشعبحقبقرارهاتجاهلتولكنهافلسطينعلى

شعبأراضيمن%56اليهودوأعطت،مصيرهتقريرفي

من6.5%فقطيمثلونكانواأنهمحينفي،فلسطين

الأمبقراراليهودوقبل.التقسيمقبلالسكانمجموع

.الحالفيالقتالونشبرفضوهالعربلكن،المتحدة
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دولتهمقياماليهودأعلنأم،489مايو41وفي

اليوموفى.فلسطينمنالبريطانيونوانسحب،المستقلة

أه!!مساعدةبمحاوأ!ةالمجاورةالعربيةالدولقامت،التالي

فيالقتالانتهىوعندمااليهود.ضدمحنتهمفيفلسطين

التىالحدودتتجاوزمناطقإسرائيلضمت،أم949

الأمخصصتهااكتىالمنطقةبقيةأما،المتحدةالأموضعتها

مصرمنكلإدارةتحتأصبحتفقدللعربالمتحدة

انضمكماإدارتهاتحتغزةقطاعمصرفوضعت.والأردن

وتكون،الأردنشرقإمارةإلى(الغربية)الضفةالاخرالجزء

النهائيةالنتيجةوكانت.الهاشميةالأردنيةالمملكةذلكمن

إسرائيلمنطردواالعربمن007).00حوأليأنممط

.المجاورةالعربيةالأقطارفيلاجئينوأصبحوأ

منظمةأغلسطينىاالشعبأسسام649عامفى

فلسص!إتتحريرأحامنلهشرعياممثلاالفلسطينيةالتحرير

مأ749عامثفى،المستقلةالفلسطينيةالدولةوإقامة

أصشرعىاالممثلباعتبارهابالمنظمةالعربيةالدولاعترفت

الفلسطني.للشعبالوحيد

منسلسلةالمتحدةال!مأبرمت.الصراعاستمرار

مأ489عامىواليهودالعرببينالقتالإيقافاتفاقات

فعالة.سلاماتفاقيةتوقيعيجرلمولكن.أم949و

عاميأخرىمرةواسعنطاقعلىالحربواشتعلت

النارإطلاقوقفقرارفترةانتهاءوبعد.أم679و5691

إسرائيلكانت،أم679عامالمتحدةالأمأصدرتهالذي

جزيرةشبهوحصذلك،غزةوقطاعالغربيةالضفةاحتلتقد

السورية.الجولانمرتفعاتر،المصريةسيناء

ضدالحربوسوريامصرشنت،أم739عامفي

الذيالجيشأسطورةوانتهتإسرائيلبهزيمةانتهتإسرائيل

وضيعإلىأدتقدأم679عامحربوكانتيقهر.لا

،الحربوبعد،الإسرائيلىالحكمتحتعربىمليونحوالي

الصراعحولهيدورالذيالمحورهوالفلسطينيينمصيرأصبح

الوطنيميثاقهافيالتحريرمنظمةوأكدت.الإسرائيلىالعربي

عامفي.فلسطينجميعبتحريرالتزامهاأم(،)969

لتسويةديفيدكامباتفاقيةوإسرائيلمصروقصقأم789

سيناء.جزيرةشبهمنإسرائيلوانسحبت،البلدينبينالنزاع

أسذاتىاالحكمإعطاءعلىتنصبنوداالاتفاقيةوتضمنت

،سنواتحمسبعدغزةوقطاعالغربيةالضفةفيللمقيمين

وقد.المناطقلهذهالمقبلبالوضعيتعلققرارذلكيتبعأنعلى

عاموفي.بشدةالاتفاقيةهدهالأخرىالعربيةالدولانتقدت

وجبروتعنفلتكشفالحجارةانتفاضةانفجرتأم879

وتجسد،العالميالعامالرأيأمامالإسرائيليةالعسكريةالمؤسسة

الشعبيةوالقوىالسياسيةالفصائلتكاتفالانتفاضة

التحريرمنظمةاعترفت.الاحتلالمواجهةفىالفلسطينية

فيمعهاودخلتفلسطينفيالوجودفيإسرائيلبحقأحيرا

تمبينهما.القائمللنزاعسلميلحلالتوصلبهدفمفاوضات

التحريرومنظمةإسرائيلب!تالذاتىالح!صماتفاقتوقيع
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اتفاقياتشملتهاواسعةفلسطنيةعربيةأراضمنالإسرائيلية

عمليةتعرقلت،المتشددةالاستيطانيةممياساتهبسببالسلام

برمتها.اطنطقةشىأسسلاما

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الألصىالمسجدالأيوىاأ!ديراصلا!درا(لأا
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بلفوروعدالقدسأميرالحاج،الحسيمى

اليهودعزةقطاخالأوسطالمتمرق

فوعالموعناعر
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دلك.اشرخ!.حاصةودلسطهيما!
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دلك.اشمرخ.جبروتها

؟السلامعمليةعلىلتياهولمياميرالتحا!أثرما
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إسرائيل.احتلتهاالتيالإسلاميةالعربيةفلسطينأرض

الدولةإنشاءأساسعلىتقومسلاممباحثاتالانوتجري

عامإسرائيلاحتلتهاالتيالأراضيفيالفلسطينية

من،فلسطين.إسرائيلبوجودالاعترافمع،أم679

مساحتهتبلغوسكانا،أرضاعربيبلد،الأصلناحية

عامالبريطانيللانتدابفلسطينخضعت2.كبم.05027

الحربفيالعثمانيةالدولةهزيمةاعقابفيأم029

قد،لفلسطيناحتلالهاقبلبريطانياوكانت.الأولىالعالمية

بإنشاءبلفور،خارجيتهاوزيربلسان،أم179عامتعهدت

سلطةكرستوقد.فلسطينفيلليهودقوميوطن

الصهيونيالمشروعلتحقيقجهودهاالبريطانيالانتداب

وكان.الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالأمرأولظهرالذي

شبهكانتالتيفلسطينفييهوديةدولةبإنشاءيقضي
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وقد.المصريةللإدارةخضمعالذيغزةوقطاع،الأردنإلى

السلطادنافورةتظهر(الصورة)يمينوفيالمشرفةالصخرةقبة

.قايتباي

كانكماعربيةدولةإقامةلمشروعقاتلةضربةذلكمثل

فلسطين.بتقسيمالخاصالمتحدةالأمقراريقضي

فلسطينأراضيباقياليهوداحتل،ام679عاموفي

أنهممنوبالرغم.وسوريامصرمنأراضإلىبالإضافة

ديفيدكامبمعاهدةبموجبالمصريةالأراضيمنانسحبوا

ولمام829عاملبنانجنوبأحتلواأنهمإلا،أم979عام

.الانحتىالمحتلالحدوديالشريطمنيخرجوا

بمصادرتهاالفلسطنيةالأرضبقيةاحتلالاليهودبدأ
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عشراتصدورورغم،الإجراءاتبتلكالدولىألمجتمع

مجلسومنالمتحدةللأمالعموميةالجمعيةمنالقرارات

يادانتهم.الدوليةالمنظماتمختلفومنالأمن

نتيجةكبيرةلتحولاتفلسطيناقتصادتعرضوقد

حكومةأنهوأثراأبلغهاأنغير.والاحتلالالحروب

عامبعدالفلسطينيالعربيالاقتصادأخضعتالاحتلال

بينكبيرافارقاأوجدالذيالأمراليهود،لصالحأم679

معيشةمستوىفيشديداوتبايناوالعرباليهودأقتصاد

فيماالمحتلةفلسطينبينالتمييزمنلابدفإنه،ولذلك.السكان

ما679عامبعدفيماالمحتلةوفلسطينأم679عامقبل

.غزةوقطاعالغربيةالضفةالثانيةوتشمللدراستها،تسهيلا
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ك!07702.2:أم949هدنةسعد:اللساحة
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.اخي!ط1،ىدرلملأاهـيااسدا:لعملةا
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وتتوسطه(،اليهوديالصلاةويتساح)ألوادالأررقواالأسضاسيرا!راس

داود.،نجمة
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دورتينمنلأكثرانتخابهيعادولا،سنواتخمس

تتعلقوواجباتهالرئيسمهاممعظمبأنعلما،متتاليتين

والشكلية.الرسميةبالأمور
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المحليةالحكومةوحداتتتشكل.المحليالحكم

،الكبيرةالمدنتحدمالبلدياتفمجالس،بالانتخاب

ومجالسالأصغر،المدنيةالمناطقتخدمالمحليةوالمجاش

تقديمالمجالسهذهومسؤولية.الأريافتخدمالمناطق

الماءوخدماتالصحةوالرعايةالتعليميةالخدمات

ومرافة!الحرائهتمنوالحمايةالطرقوصيانةوالكهرباء

وجبايةشرضصلاحياتها،ومن.والترويحالحدائق

.والرسومالمحليةالضرائب

عشرةوأرلغإدرايةمقاطعاتستإلىالدولةتقسم

يرأسونأسذيناا!!امالداحليةوزيرويعين.فرعيةمقاطعة

علىالح!صامهؤلاءويشرف.الفرعيةوالمحلياتالمقاطعات

عليها.ويصدقونالبلدياتمجالسأعمال

كبيرعددالمحتلةفلسطهينفييوجد.السياسىالنظام

حزبهمامنها،حزب!تانعير.السياسيةالأحزابمن

زمهما.الأنتخاباتاعلىيسيطرانالليكود،وتكتلالعمل

جميغاتتفقبانها،الأحزالىهذهنظروجهاتاختلفت

علىأ!ةأسدوامساحةلمحىالتوسعمبدأهوواحدمبدأعلى

ويبرز،الفلسطينيينأ!ربا،الشرعيينأصحابهاحساب

مشروعلتحقيقالتكتيكيالمستوىعلىفقطالاختلاف

ال!صرى.إسرائيل

الصغيرةالأحزابمنعددمنالليكودتكتليتكون

وتصرحف!سطنيةدولةإقامةضدمتصلباموقفاتتخذالتي

نإحتىإليها،المحتلةالأراضيتضمأنإسرائيلعلىبأنه

أراضيهممنأجاقيناالعرببطرديطالبهؤلاءبعض

إسرائي!!.الأرضتحريراالإجراءذلكيعتبرون.وهموديارهم

اهتماماتأ!اا!أصعيرةاالدينيةالأحزابمنعددويوجد

عددعلىالرئيسيةالأحزابأحدحصلفإذا.خاصةنوعية

منالدعميطلبفإنه،النوابمجلسمقاعدمنمحدود

هذهفإنهذا،وعلى.الأغلبيةليحوزالدينيةالأحزاب

أحيانا.تؤديهمعيندورلهاالصغيرةاللأحزاب

دينيةمحاكممنالقضائيالنظاميتكونالقضاء.

محكمةأعلىهيالعلياوالمحكمة،علمانيةوأخرى

المقاطعاتمحاكمالعلمانيةالمحاكمنظامويضم.علمانية

اللأخرى.الخاصةوالمحاكمالبلدياتمحاكمإلىبال!ضافة

الأدنىالمحاك!امنالاستئنافاتالعلياالمحاكموتستقبل

الضفةس!صانأما.المواطنينحقوقحمايةعلىوتعمل

أمامالاحتلالمنذيمثلونفإنهم،غزةوقطاعالغربية

ية.العس!المحاكم

الأحوالباالمتعلقةالحالاتالدينيةالمحاكموتستقبل

.والنفقاتوالإرثوالطلاقالزواجقضايامثل؟الشخصية

محاكمهموالدروزوالنصارىواليهودالمسلمينمنولكل

الخاصة.الدينية

وجميعالدينيةالمحاكمقضاةمعظهماالدولةرئيصريعين

منترشميحتوصياتعلىبناءالعلمانيةالمحاكمقضاة

السبعين.سنفيالقضاةويتقاعد.الحكاممجالس

الذيوالقوةالعنفالأسلوبنظرا.المسلحةالقوات

التيالتوسعيةللسياسةونظرا،أجهوديةاأ!دولةاإنشاءصاحب

امتلاكعلىاليهوديةالح!صمةعملتأسدوأ،،اهذهتنتهحها

الميزانيةمننسبةأكبرعليهاتممهتوهي،قويةيةعس!قوات

الأخرىالقطاعاتحسابعلىذلكح!ادوأصحتى

منالجويةوالقواتوالأسطولالجيع!ويتكونللاقتصاد.

الثامنةبلوغبعد،العسكريةللخدمةيطلبفرد.000.141

غيراليهودياتالفتياتومعظماليهودحمئالشباب،عشرة

مدةوالإناثسنواتثلاثمدةالذكورفيخدم،المتزوجات

سنحتىللرجالاسشويةالاحتياطيةالحدمةوتستمرمشت!ت.

.34سنحتىاخساء:اد5

السكان

فلسطينفيلليهودقومىوطنإنشاءمشروعاقتضى

عامففى،معهودةغيربسرعةالبشريةضاخالأواتغيير

تجريهتعدادلأولطبقافلسطينسكانعددللغأم229

منه،نسمة480.752البريطانيالانتدابسلطة

أربعيننحومروررغموذلكيهود،(%1.11)83لأ097

مارسفىارتفعالعددأنغير.المنظمةالهجرةمنسنة

نسبتهابزيادة،نسمة1/.673339إلىأم479

31%(،)8.يهوديا923.461منهموكان%،أ06

الواضحومن.733%بنسبةزادوااليهودأنذلكومعنى

فتحتالانتدابحكومةأنإلىراجعذأكفيأ!سبباأن

مصراعيه.علىاليهوديةالهجرةباب

البلادأصحاباليهودطرد،أم849أحداثإثروفي

عامالهدنةلاتفاقياتطبقاومميطروا،وأراضيهمبيوتهممن

.أم489عاماللادخارحمنا!موااليهودالملتطوعون
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العربمنيبقولبم،فلسطينمساحةمن77%علىأم949

فيتعيع!اقليةإلىتحولوانسمة/000158سوىفيها

بابفتح،نفسهالوقتوفي.محدودةوجيوبمنعزلةأماكن

هذأيغلقولم،مصراعيهعلىفلسطينإلىاليهوديةالهجرة

نحوإلىلذلكنتيجةاليهودعددفارتفع.الانحتىالباب

،أم699عاموفي.أم167حتىيهوديملايينثلاثة

نسمة.5)000.719إلىالمحتلةفلسطينسكانعددارتفع

منهم%39نحويعيشإذ،متناسقغيربشكلموزعونوهم

ناحيةمنالمحتلةفلسطينمناطقأكثربأنعلما.المدنفي

وأقلهاالبحر،ساحلعلىالواقعةالمناطقهىالسكانيةالكثافة

فلسطين.جنوبىفيالواقعةالنقبمنطقةهيكثافة

إلىالمحتلةفلسطينيهودعددارتفعاليهود.

83%نحويعادلوهذا.ام989يهودي3و652!...

عاملإلىأساساالزيادةهذهوتعود.العامالسكانعددمن

القرنثمانينياتأواخرحتىأم489عامومنذ.الهجرة

نحوأي،يهوديمليون81.فلسطينإلىوصل،العشرين

وكان،فلسطينفيالموجوديناليهودعددمن05%

(،العودة)قانونأم059عامأقرقدالإسرائيليالكنيست

فيالاستقرارمنالعالمفييهوديأييمكنالذي

تم،أم079لعام(العودة)قانونتعديلوفي.إسرائيل

أمرأةلأييولدالذيالشخصبأنهاليهوديتعريف

ينتميولااليهوديةالديانةإلىتحولالذيذلكأو،يهودية

فرصوتوفرالمؤقتالمأوىالحكومةوتمنح.أخرىديانةإلى

وصولهم.فورللمهاجرينالعملعلىالتدريب

إلا،واحدةديانةإلىينتموناليهودأنمنوبالرغم

ينتمونفإنهموبالتالى،متباينةبيئاتمنوفدواأنهم

وخلفياتوسياساتثقافاتلهاعديدةعرقيةلجماعات

ثلاثبينالتمييزيمكن،ذلكومع.مختلفةتاريخية

هى:،فلسطينفيمتنافسةعرقيةيهوديةمجموعات

وسطفياليهوديةالمجتمعاتأبناءوهمالأشكينازيم.

الأمريكتينإلىمنهمقسمانتقلوقدأوروبا،وشرقي

والجنوبية.الشمالية

منطردواالذيناليهوديةالمجتمعاتأبناءهمالسفارديم

حوضواستوطنواالميلاديعشرالخامسالقرنفيالأندلس

وشماليأوروباغربيفيأي،الغربيالمتوسطالأبيضالبحر

أمريكا.إلىهاجرمنومنهم،الأوسطوالشرقإفريقيا،

معظمكان.فلسطينفيولدواالذيناليهودهمالصابرا

لهمكانتوالذين،الدولةتأسيسوقتالمحتلةفلسطينيهود

منأكثريتهمصارتبعد،وفيما.الأشكينازيممن،الهيمنة

اليهودوكان.الهجرةمصادرتحولبسببالسفارديم

لهموينظرنفوذاالفئاتأقل،الفتراتجميعفي،الشرقيون

الاضطهاد.درجةإلىأحياناتصلعنصريةنظرةدأئما

أ

-ص*وللى

إأترسئنج

غإكامح!!!س!ث!-،9

!؟عحص!

القدس،الفخريةالزاويةعندالهدم

والأنظمةوالتعليميةالسيالم!يةالشؤونكانت،لذلكونتيجة

الأولى.بالدرجةغربيتوجهذاتالاقتصادية

المحتلةفلسطينفيالموجودينجمئالعرب.العرب

أحداثبعدأسرهمبقيتالذينالفلسطينيينمنهمألان

حصرهموقد.المحتلةالأرضفيام949و4891عامي

المدنضواحيفيأوأحيائهمأوقراهمفيانذاكاليهود

بهمخاصةبمدارسالعربأبناءيلتحقاليهود.عنمنعزلين

وقد.ثقافتهمويطورونتقاليدهموشبعونلغتهمويتكلمون

احتلالإثروعلىالعداء.يناصبونهمومازالوااليهودح!ان

القدسضمتام،679عامفلسطينلباقىإسرائيل

القدسإلى،العربمنوجميعهمبسكانها،الشرقية

المحتلةفلسطينفيالعربارتمكددهذا،وعلى.الغربية

إلى،القدسسكانإضافةونتيجةالطيعية،الزيادةنتيجة

.ام989عامبدايةمع،397ء..نحو

اللغتانهمارسميتانلغتانالمحتلةفلسطينفي.اللغات

كماالإنجليزيةالسكانبعضوشكلم.والعبريةالعربية

لدىتطورتجرمانيةلغةوهيالييدية،الأشكينازيميتكلم

الشرقية.أوروبافىاليهوديةالمجتمعات

الصهيونيالاحتلالحكومةتعتمد.المعيشةأنماط

منالبدايةمنذاليهودمكنالذيالخارجىالدعمعلى

العامةوالمنشآتوالمصافيوالمدنالأراضيعلىالاستيلاء

بقاءواعتمد.الحكوميةوالمنشاتالتحتيةالبنيةمرافقوعلى

والتبرعاتالمنحعلىالوقتذلكمنذالصهيونىالاحتلال
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حتى،المزعومةالتعويضاتوعلىوالقروضوالمساعدات

مرتمئربمستوىمعيشةبمستوىيتمتعونالسكانصار

الأوروبيةالأقطاربعفرفيالأفرادبدخلشبيهالعامللدخل

وجذبإغراءذأسكمنقصدوقد.أجونانواأسبانيامثل

المشروعنجاحقدومهمعلىاعتمدالذينالمهاجرينأفواج

ونشرصحيتأميننظامإيجادأمكن،ولدلك.الصهيوني

.الوفياتمعدللذلكتبعاوقل.الطبيةالرعاية

فلسطينسكانمن%39نحويعيش.المدنحياة

فيالسكانمن%25نحوويعيش.مدنيةمناطقفيالمحتلة

حيفا.يافا(،)شمالىأبيبتليافا،،القدس:الرئيسيةالمدن

لاتزالقديمةعربيةمدنمواقععلىالمدنمعظماقيمتوقد

لإنشاءالمدنهذهأجهوداطوروقد.تاريخيةمبانيتحوي

!سذأسك:طورواأيوداالمهاجرينتؤوي!ي،حديثةضواح

أخحارةالاستعمالاتالمرتفعةالمبانيبإنشاءمراكزها

والسكن.تبوالم!ط

مشكلاتالمدنهذهواجهتنموها،لسرعةونظرا

والخدماتالإسكانومشارلغأطرقاعجزتإذ،عديدة

وقد،السكاننمومجاراةعنالأحيانمنكشيرفيالبلدية

شيصعبةمشكلاتإلىالسكنوأزمةالمرورازدحامأدى

السابقةالعاصمة،القدسأنالمعروفومن.الكبيرةالمدن

الإسلاميةالديانتينلأتباعالدينيالمركزتعتبر،لفلسطين

لأتباعروحيامركزالجعلهااليهودسعى،لذلك.والنصرانية

إلىأم489منذأصقد!اقسمتأيضا.اليهوديةالديانة

هـطردواعليهاأجهوداسيطرأضياالغربيةالقدس:قسمين

منس!صانهاسلصارووسعوهاأ!رباأصحابهامنها

المسورةالقديمةالبلدةوتضماالشرقيةوالقدساليهود،

الأحياءمع،والنصرانيةالإسلامية،المقدسةكنوالأما

احتلهاوقد.الشرقيالاتجاهفيالسورخارجالموجودة

تمهيداالغربيةالقدسإلىضمهاوتم،أم!67عاماليهود

قراراتلذلكمتحديةلإسرائيلعاصمةإلىلتحويلها

الأمن.ومجلسالدوليةالشرعية

!!"-ا

-!*ا+حسصح!يربم؟--3،"*-3؟3نجي
111اااالأاا11أااإ(لما"اأااأآا؟ا.ا!.11-3

!ءة-ء!لأ!--

05؟أ!بمأ!ا!ءلألارر:

صلآ:-بربزبرطر.--!-5أ+كاص+!،-ى)ص-لإرر!13ع،!لإ*2.!بر

.-ءحضط2أ/بر/،!ص.2؟

ا؟-.6.و؟.حبر،لم.ىصج!كظلم؟برو،

.الهدمعحلياتفيتساهمالإسرائيلةالسلدوررات

ال!ثريف.الأقصىللمسجدالرئشيالمدخل

اليهودإعلانمنذالصهيونيالكيانعاصمةأبيبتل

يهوديةمستعمرةالمدينةهذهنشأت.أم489عامدولتهم

هذهاستقطبتوقد.ام09ءعامأحربيةايافامدينةأشما

عهدخلالاليهوديةأ!جراتامعظماأساشئةاا!ديمة

إعلانهابعدأكبربسرعةوتطورت،انبريطانىأ،نتداب1

الهجراتمنمزيدااستقطتأنوبعد،عاصمة

مدنثانيةأضحتحتىوالماليةالصناعيةوالا!شثمارات

لها.تابعةضاحيةإلىيافاوتحولت،القدسبعدفلسطين

إلىالأولوالصناعيوالتجاريالماليالمركزأبيبتلوتحتل

بهاعربيةمدينةحيفاوكانت.الإداريمركزهاجانب

عاموتجهيزهتحديثهتمالذيالرئيسيفلسطينميناء

أيضئاالمدينةهذهاليهوديةالهجرةاستهدفتوقد.أم929

فلسطينلشمالىوالإداريالصناعىالمركزصارتحتى

شمالىفيصغيرةعربيةمدينةالسبعبئروكانت.المحتلة

عامالعربجمئسكانهاطردواأجهوداأنإلا،النقب

الصناعيةوالاستثماراتالهجرةإليهاووجهوا،أم489

مدينةومثلها،فلسطينجنوبيفيمدينةأهمصارتحتى

العربسكانهاجميعمنهاطردواالتيالجليلعاصمةصفد

اليهود.محلهموأحلواأم489عام

سكانمن7%نحوالردففييعيش.الريفحياة

فيالسكاننصفمنأكثروينتظم.المحتلةفلسطين

وهيكيبوتز،اسممنهاكلعلىيطلقتعاونيةمجتمعات
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البحر.منيافامدينةمنجانب

والملكيةالجماعيالعملعلىتعتمدزراعيةمستوطنات

والرعايةبالأطفالوالعنايةالتعليملأفرادهاويقدم،الجماعية

مشتركة،الكيبوتزممتلكاتوكل.أعمالهممقابلالصحية

الآخرولبعضهادفاعينشاطالكيبوتزاتلبعضولكن

كلتعملموشافتسمىتعاونياتوهناك.صناعينشاط

فإنهذا،ومع.الخاصةحياتهاولها،حدةعلىفيهاأسرة

وتسوقوالمواردالتجهيزاتللأعضاءتقدمالمستوطنةإدارة

منهاكلتسمىالتيالمستوطناتأما.حاصلاتهملهم

مستوطناتف!ألمحارب(،الطليعي)الشبابناحال

.الدفاعبوزارةإدارياترتبطزراعيةعسكرية

بمختلف،السكانمعظميلبس.والطعامالملابس

نأولو،الغربيالطرازذاتالملابس،وانتماءاتهمدياناتهم

ملابسهميرتدونمازالوا-الريفيينخصوصا-العرببعض

(.والعقالالحطةأو)الكوفيةالرأسوغطاءالثوب-التقليدية

والنصارىاليهودالدينورجالالمسلمينعلماءأنكما

فئته.وفقكلالملابسيرتدون

صنعبطريقةالسكانيةالفئاتمنفئةكلوتتميز

منهاجاءتالتىالبيئةمنورثتهاوالتىبهاالخاصةالطعام

متطلباتوينشروايبرزواأنيحاولوناليهودلكنبها،وتعتز

يشعرونعلهمكلهاجماعاتهمبينالقديمةالكوشيرطعام

ينسبواأناليهودويحاول.بينهميربطشيءبوجود

أما.القديمةالفلسطنيةالعربيةالأكلاتبعضلأنفسهم

ويقدم،الطعاممنالختلفةالأنواعتجهزفإنها،المطاعم

الوجباتبعضهايقدمكما،الغربيةالأطعمةبعضها

والغربية.الشرقيةالمشروباتتقدمكلهاوهي،السريعة

يقركما،الأديانحريةاليهوديالقانونيقر.الديانة

تقرهاالتيالعطلاتأيامفيالراحةبوقتالأفرادتمتع

فلسطينيهودخمسنحوشمسك،عاموبشكل.أديانهم
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يافا.مدينةمنآخرجانب

باسمهؤلاءويدعى،بدقةاليهوديةالديانةبمبادئالمحتلة

علىاليهودنصفنحوويحافظ.الأرثوذكساليهود

دفىإلىينتمونلافإنهم،الباقونأما.الدينيةمبادئهمبعض

بينالقائمةالعلاقةإلىاليهودجميعنظرةوتختلف.بعينه

تؤديأنضرورةالأرثوذكساليهودفيرى،والدولةالدين

الدولة.سلطةتشكيلفيمهمادورااليهوديةالدينيةالقيم

يسعون،المتدينينغيربينهمومنالاخر،بعضهمولكن

الدولة.فيالديندورمنللحد

سكانمنالعظمىالغالبيةالمسلمونالعربويشكل

ويتبع،السنيالمذهبمعظمهموشبع،المحتلةفلسطين

نصارىعرببجانبهمويقيم.الدرزيالمذهبالباقي

والرومالكاثوليكالروملمذهبينتمونفلسطينيون

هناكأنكما.الأرمنإلىبعضهموينتمي،الأرثوذكس

الدينيةالجماعاتومنالبهائيينمنمحدوداعددا

.الصغيرة

فلسطينفيكبيرةبأه!يةالتعليميحظى.التعليم

حريةقانونعلىالدولةتأسيسلائحةنصتوقد.المحتلة

الذينالأطفالجميععلىإلزامياجعلتهولكنها،التعليم

الإلزامرفعثم،عشرةوالرابعةالخامسةبينأعمارهمتتراوح

ويقضونحضانةفيمشةلمدةالأطفاليلتحق.61لمحنإلى

سنواتوثلاثابتدائيةسنواتوستتمهيديةسنة

مجانياالتعليموسستمر.ثانويةسنواتوثلاثإعدادية

نظامالمحتلةفلسطينفيويوجد.عشرةالثامنةسنحتى

ونظام،بالعبريةفيهالتعليميكونحيثاليهوديةالمدرسة

بالعربية.فيهالتعليمويكونالعربيةالمدرسة

حكوميةمدارساليهوديةالمدرسةنظامويشمل

والمدارسالحكوميةالمدارسوتتلقى.مستقلةدينيةومدارس

تركزالثانيةأنغير،متشابهةتعليميةبرامجالحكوميةالدينية
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فهى،الخاصةالدينيةالمدارسأما.اليهوديةالدراساتعلى

التعاليمعلىبشدةوتركزالأرثوذكسيةاليهوديةتتبنى

خاصةمدارسالعربيةالمدرسةنظامويتضمن.الدينية

التعليممعهاوتقدم،العربيةالثقافةعلىتؤكدبالعرب

المحتلةفلسطينفيويوجد.النصرانىأوالإسلاميالديني

حيفا،جامعةمنها:،العاليالتعليممؤسساتمنعدد

وايزمانومعهد،أبيبتلوجامعة،بالقدسالعبريةوالجامعة

.للعلوم

منوافدوناجهوداالمهاجرينمعظملأننتيجة.الفنون

يضمونفإنهموأمريكا،أوروبادولمثل،متقدمةبلاد

الثقافيالموروثإطارفىالفنانينمنبرزواممنعددا

والأدبوالمسرحالموسيقىفيمنهابمجاءواالتيللجماعات

المحتلةفلسطينفىالفنفإنهنا،ومن.والرسموالنحت

مستوىعنويعبرللمهاجرينالأصليةالبلدانتباينيعكس

يدبالأشكالأنيحاولبعضهملكن.فيهاحضاراتهم

لجماعاتالدينىالتاريخوحدةعنليعبرالختلفةالفنية

الاجتماعيةالمشاكلتعالجفنيةتقاليدإلىوصولأاليهود

سبيلعلى،السرحيةهابيمافرقةالجديد.للكيانوالسياسية

تلإلىوانتقلتأم179عامموسكوفىتأسعست،المثال

الفردنصيبفإن،للتأليفوبالنسبة.ام329عامفيأبيب

المؤلفونويكتب.مرتفعتنشرتطحبنوالتىالكتبمن

بلغاتبعضهميكتبك!ا،والعربيةوالإنجليزيةبالعبرية

.أخرى

بعدالعربيةالأقليةعاشتهاالتيالقاسيةالظروفورغم

الشعبمعاناةيجسدمنبينهممنظهرفقد،الاحتلال
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.القدسمدينة!ي،الخليلبابلمنطقةمنظر

الأدباءبينهمبرزوقد.أمانيهمعنويعبرالفلسطنى

ومحمودزيادتوفيق:أمثالوالرسامونوالكتابوالشعراء

بهميسمعلمأنهولوالشعراء،منالقاسموسميعدرويش

الاحتلالعمليةاكتمالقبلالمحتلةفلسطينخارجفيأحد

الضفةفي،العربيةالمدنفيتأس!ستوقد.ام679فى

وتشكلت،الوطنيةالمناسباتلإحياءشعبيةفرق،والقطاع

للدفاعشعبيةلجانوأحياناونقاباتزاتحاداتجمعيات

مواطنيهم.حقوتعن

الغربيةالضفةخضعت.والقطاعالغربيةالضفة

خضعكما.أم679عاماليهوديللاحتلالوالقطاع

قسمعدا)ماغزةقطاعوسكانالغربيةالضفةسكان

(أم599عامالفلسطينيةللسلطةخضعمنهماصغير

الاقتصاديةالأوضاعترديوعانوا،العسكريللحكم

الأممواثيقتقرهاالتيالحقوقمنوحرموا،والمعيشية

والخدماتالتمويلوسائلمنحرمواكما،المتحدة

التهجيرسياسةمنجزءاذلكوكان.الوطنيةالمصرفية

بلكلددفقد.بالأرضالتمسكوزعزعةأضجهيلوا

عاموحتىأم679عامحربمنذاغلسطينييناالمهجري!

وحواليالضفةمنمهاجر000.382نحو.أم989

العائدةالهجرةأنحينفي،القطاعمن1؟92...

تماف!أ.معدو!ةكانت

-05إلىالفلسطينبنالأطفالوفياتمعدلوارتفع

اليهود.بينألفكلبين01مقابلفىألفكلبين08

62وللذكورسنة06الفلسطنيينأعمارمتولمسطوبلغ

لليهود،التوالىعلىسنة77و74مقابلفىللإناثسنة

فيالأوليةالصحيةالرعايةوحداتفىنقصوهناك

أدىوقد.الخصوصوجهعلىالفلسطينيةالريفيةالمناطق

الأمراضانتشارمعدلزيادةإلىالبيئيةالظروفتردي

.الخيماتداخلخصوصا،والطفيليةالمعدية

فىشديدانقصاالعربيةالمستشفياتوتعاني

ويصل.والتجهيزاتالمعداتوفطالطبيةالتخصصات

الضفة،سكانبينألفلكلسريراا9إلىالألحرةعدد

ستةمقابلالقطاعسكانبينألفلكلواحدومعرير

والمعاهدالمدارسوتعانىاليهود.عندألفلكلأسرة

هيئةوأعضاءوالختبراتالأجهزةفينقصاوالجامعات

الدائم،أوالمؤقتالإغلاقتعانيكما،التدريس

الاجتماعيةالأسريةوالرعاية.ام879عامبعدخصوصا

قامتدراسةأشارتولقد.المحتلةفلسطينفىمعدومة

الفلسطينييناللاجئينلغوثالمتحدةالأموكالةبها

للأمالتابعةالعالميةالصحةومنظمةأنرواوتشغيلهم

أطفالمجموعمن7%0إلى%55نحوأنإلىالمتحدة

الدمبفقرمصابونالثلاثالسنواتدونوالقطاعالضفة
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الشري!.الأقصىالمسحدحائطحوارالإسرأليليةالحفريات

الفلسطينيةالسلطةوتحاول.التغذيةسوءعنالناجم

للنهوضاللازمينوالعالميالعربىالدعماستقطاب

إدأرتها.علىتشرفالتيبالمنطقة

والمناخالسطح

هي:جغرافيةأقاليمإلىفلسطينسطحينقسم

الغور3-الوسطىالمرتفعات2-الساحليالسهلأ-

النقب.4-

تعلوهالأرضمنضيقشريطهوالساحلى.السهل

المتوسطالبحرلعساحلعلىيقعوهو،خصبةرسوبيةتربة

فلسلإنسكانمعظميعيع!،السهلوفي.فلسطينغربي

الصناعاتمعظمفيهتتركزكماالمدنأهموفيه،المحتلة

يعتبرالذي،الكرملجبليقسم.والخدماتوالزراعة

السهلحيفا،شاطئباتجاهفلسطينوسطلجبالامتدادا

إلىحيفامنويمتدالضيقعكاسهل:قسمينإلىالساحلي

منضيقايبدأالذي)سارونة(يافاوسهل،اللبنانيةالحدود

وتقع.الجنوبناحيةاتجهكلمااتساعاويزدادحيفاجنوبي

الحمضيات)بساتين(بياراتمعظميافاسهلفي

وتقع.أم489عاماليهودعليهااستولىالتيالفلسطنية

المدنمعظموتنتشر.وسطهفيأبيبتليافا-منطقة

أجوديحويوهو،أنحاءلهكلفيوالمستعمرأتالأخرى

الزراعية.الأراضي

المرتفعاتمنسلسلةوتضم.الوسطىالمرتفعات

جنوبا.النقبمشارفإلىشمالأالجليلمنتبدأالجبلية

،الأردنبغورعكاخليجيصلانكساريخطويقسمها

الجليلجبال:مجموعتينإلى،وبيسانعامرابنمرجعبر

الجرمق)جبلبفلسطينقمةأعلىوفيها،الشمالفي

وبهاالجنوبفيالخليل-نابلسوجبالأمتار(،1(802

هذهوسطفيالقدس!وتقعمتر،او...تتجاوزقمم

للزراعة،ووديانهاالمرتفعاتسفوحخضعتوقد.المجموعة

إلىالشرقيةوسفوحهاالجنوبيةأطرافهاتحولتحينعلى

.المناختقلببسببمراع

فييقعوطويلضيقمنخفضوهوالغور.

هذاوفي.الجنوبإلىالشمالمنويتجهفلسطينشرقي

منجزءاالغوريعتبر.الأردننهريجري،المنخفض

المتجهةالجبالسفوحأنحينوفي.العظيمالأخدودوادي

ويقلمنبسطةالغورأراضيفإنالانحدار،شديدةللغور

الميت،البحرجنوبهفيويقعالبحر.مستوىعنمستواها

993نحوسطحهامستوىينخفضمالحةبحيرةوهو

الغورمنخفضويصلالبحر.سطحمستوىعنمترا

الميت،البحرفييصبالذيعربةواديالجنوبباتجاه

والشراة.الطفيلةوجبالالنقبهضبةبينويقع

المساحاتفإن،تربتهوملوحةالغورمناخلتقلبونظرا

استصلاحإلىالزراعيالتوسعويحتاجمحدودةالزراعية

نهرعاليةفيالحولةمنطقة،الخصبةأراضيهومن.للتربة

طبرية.بحيرةشمالتقعوهي،كما6نحووطولهاالأردن

ومساحاتالحولةبحيرةأصلاالمنطقةهذهوكانت

خصبة.زراعيةأراضإلىوتحولتجميعاجففتمستنقعية

من،والأردنفلسطينأنهارأطولوهو،الأردننهرويتجه

طبريةفبحيرةالحولةمنطقةمخترقا،الجنوبإلىالشمال

الميت.البحرفىليصبالغور،فمنطقة

جنوبيتحتلالارتفاعقليلةتضاريسمنطقة.النقب

شكلعلىوهيمساحتها،ثلثنحووتشغلفلسطين

خليجحتىيمتدالضيقورأسهالشمالفيقاعدتهمثلث

تكفىلاصحراويةشبهمنطقةوالنقب.الجنوبفيالعقبة

وقد.الرعيفيالبدواستغلهافقدولهذا،،للزراعةأمطارها

سحببعدالمرويةالزرأعةفىمنهامحدودةأجزاءاستغلت

بمحاذاةوتتجهطبريةمنتبدأقناةعبروضخهاالأردنمياه

النقب.شمالإلىالساحليالسهل

المتوسطالأبيضالبحرمناخفلسطينيسود.المناخ

وتتباينممطر.باردوشتاءجافحاربصيفيمتازالذي

اختلافحسبأخرىإلىمنطقةمنالطقستفاصيل

خطواختلافالبحريةللرياحالجبالمواجهةأوالتضاريس

المرتفعاتفيالحرارةمعدلاتوتكون.الجغرافيالعرض

أكثرففي.الجبالارتفاعنقصكلماارتفاعاوتزدأد،معتدلة

الاقصىالحدمعدليصلقد)أغسطس!(،حرارةالأشهر

درجةوتصل،المرتفعاتفىم537إلىالحرارةلدرجة

المعدلاتوتتراوح،الجنوبيالغورفيم94إلىالحرارة

المناطقفىم23وم11بينويوليوينايرفىالشهرية

وبين،الساحليةالمناطقفىم523وم41وبين،الجبلية
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التوالي.علىوالعقبةالأغوارمنكلفيم32وم525

إلىمايومنالمستمرالشمسىبالإشعاعفلسطينوتتمتع

رياحلهبوبتتعرضوقدأكتوبر.منتصفحوالي

الربيع.فصلأيامبعضفىالصحراءمنالقادمةالخماسين

شهريبيناعترةافىفلسطينفىالأمطارمعظموتسقط

وهناكويناير.ديسمبرفيأكثرهاويسقطونوف!بر،أكتوبر

تتناقصحيثالأمطاركمياتفىكبيرإقليميتفاوت

الشرقإلىالاتجاهمعأوالجنوبإلىالاتجاهمععامبشكل

بلغتفقد،الارتفاعانخفاضمعأوالجبليةالكتلةبعد

وفىملم،037غزةوفى،ملم635حيفافيمعدلاتها

الخليلوفي،ملم063نابلسوفى،ملم129المطلة

ملم5و.السبعبئرفىاملم55إلىوتهبطءملم،.2

الجبلية.المرتفعاتفيالثلوجتسقطوقد،العقبةفيفقط

الاقئصاد

فلسطينفىاليهوديللاقتصادالأولىالبذوروضعت

موجاتطلائعووصولاليهوديةالخطةتنفيذمنذ

اهتمامهاركزتواشتىأم882عامفلسطينإلىالمهاجرين

وتشجيع،المحتلفةبأنواعهاالمستوطناتإنشاءعلى

عددبلغوقد.الخدماتلمؤسساتالصناعيالام!تثمار

000/1منأكثرفلسطينفىالمنشأةاليهوديةالمستوطنات

الآونةفي)زادتالثمانينياتمنتصفحتىمستوطنة

عدديماثلوهذا(.الاستيطانيةنتنياهوسياسةبفعلالأخيرة

،أخرىناحيةومن.القديمالفلسطينىالريففىالقرى

أموالهم،ورؤوسواختصاصاتهمبخبراتهمالمهاجرونجاء

إنشاءوعند.ألمحليالاقتصادلتدعيمالمجاللهمففتح

مشاكلهماليهودتحاوز،ام489عاماليهوديةالحكومة

علىوألاستيلاءالعربيةالأراضيبمصادرةالاقتصادية

الحكوميةوالدوائروالمصانعالمهنيةوالمؤسساتالمساكن

والموانئالحديديةالسككذلكفيبماالعامةالمرافقوكافة

وبعضومعداتهالجيشومعسكراتالنفطومصفاةوالطرق

العلميةوالمؤسساتوالمعاهدالمعاملمنوالكثير،أسلحته

علىاليهوديةالحكومةاعت!دتنشأتها،ومنذ.والمالية

ومساعداتومنجعهباتشكلفيالخارجىالتمويل

المتحدةالولاياتمساعداتبلغتوقد.ميسرةوقروض

،المثالسبيلعلىأم769وأم739عاميبينوحدها،

ينموأنفيغرابةفلادولار.مليون/7507حوالي

معيشةبمستوىاليهودويتمتع،هائلةبسرعةاقتصادها

ويملك.المحدودةوالمياهالطيعيةالمواردقلةمنبالرغممرتفع

فلسطينفيالإنتاجيةالأعمالنصفنحوالخاصالقطاع

الاتحادويملكربعهنحوتملكالحكومةأنحينعلى،المحتلة

تقريئا.الربالباقيالهستدروتالعمالدنقاباتالعام

التيالاقتصاديةالنشاطاتتمثل.الخدماتصناعة

الوطنيالنابخمن%67نحو(السلع)وليسالخدماتتنتج

من65%حواليالخدمطتصناعةوتستخدم،الإجمالي

الخدميةالمهنفيالعاملينمعظمويرتبط.العاملةالقوى

الموظفونيقدمإذ،الحكومةتديرهاالتيبالأعمال

الجمهوريحتاجهاالتيالخدماتمنالعديدالحكوميون

المهني.والتدريبوالتعليمالإسكان:المهاجرينمنالضخم

الخدميةالصناعاتمنوالنقلوالتجارةاسمياحةاوتعد

المحتلة.فلسطينفىالمهمة

الوطنياولبخمن%712.نحوالصناعةتمثل.الصناعة

وتنتج.العاملةالقوىمن%2.91نحووتوظف،الإجمالي

الكهربائيةوالأجهزةالكيميائيةالمنتجاتاليهوديةالمصانع

والبلاستيك،والورقوالأسمدةوالبصريةأحلميةاوالأجهزة

والملابسالنسيجوصناعةغذائيةصناعاتأيضاوهناك

المعداتتصنيعمؤسساتالحكومةوتمتلك.الماسوصقل

فلسطينفىالصناعيةالمراكزوأهم.الجيحقيستعملهاالتى

.والقدسحيفا،ر،أبيب،!:المحتلة

منأكثركان،البريطانيالانتدابعهدفى.الزراعة

ولكن.الزراعةفييعملونالفلسطينيةالعاملةالقوىنصف

أصحابها،وطرد،الأراضيعلىاليهوداستيلاءبعد

توظيفانخفض،الزراعيةالعملياتفيالالاتواستعمال

العاملة.القوىمن%7.2نسبتهيتجاوزلمحيثالزراعة

الإجماليالوطنىالناتجمنفقط%6.2نحوالزراعةوتمثل

الصناعةلاسيماالأخرىالقطاعاتمساهمةتفوقبسبب

التقليديةالزراعيةالحاصلاتأهمومن.الخدماتوصناعة

العاملةوالقوىالإجماليالوطنيالابخبنية

29915991

القوىم!./القوىالقمةمن/الممة

العاملةالعاملةالإجمايةلتيهلميون

1703.6.200457/7.2الرراعة

2.712001/4042.91ءلم195والتعدي!الصحاعة

98006/0417.6لم164ءاتاللإشا

.،19!لأأ186.24.200العامةالمرافق

4114.5)573.918.009والاتصالاتالقل

326.15)023.214.010069التحارة

4425.11!...29.42!365المالية

830/5.340097.068.28العامةالحدمات

لاحتماعيةوا

235،1"625،22006?5الحدمات

9516.7لا9.4008-لح+5)47-8أحرى

00،011.2001ة-أ-ء-أ-71)889الإجمالي

الدولي.الب!كبمالمتحدةالأم،الدوليةالعما!سطمةاللصادر:

المصرمية.اشسومتتصمىع+
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والخضراوأتالأخرىوالفواكهالحمضيات،فلسطينفي

والدواجنواللحومالقطنإنتاجتطوركما،والحبوب

والبيض.

حسابعلىالحديثةالريمشاريعمنعددااليهودأقام

الحولةمنطقةبتجفيفقاموا.العربيةوالمياهالأراضى

علىمشاريعوأقامواطبريةمنالأردننهرمياهوسحبوا

فيالحديثةوالطرقالالاتواستعملوا،الساحليةالأنهار

غزةوقطاعالغربيةالضفةمياهعلىسيطرواكما.الزراعة

بعدالليطانيمياهسحبواثمام،679عاماحتلالهمابعد

المحتلةفلسطينوصارت.ام829عاملبنانجنوبياحتلال

وتساهمالغذاء.منالسكانإليهمايحتاجمعظمتنتج

إليهماتحتاجلاستيرادأرصدةتوفيرفيالزراعيةالصادرات

.الأخرىالأغذيةمنالدولة

العالمبحارأكثروهو،الميتالبحريعتبر.التعدين

وكانت.المحتلةفلسطينفيالتعدينمصادرأهم،ملوحة

مياهاستثمارامتيازمنحتقدالبريطانيالانتدابحكومة

البرومفأنتجت،الثلاثينياتمنذيهوديةلشركةالميتالبحر

الذيالبوتاسويعتبر.الطعاموملحوالبوتاسوالمغنسيوم

كذلك.الأملاحهذهأهمالأسمدةصنعفييستعمل

منطقةفيوالجب!روالكاولينوالنحاسالفوسفاتيستخرج

النقب.

مصادرفيفقيرةالمحتلةفلسطينتعتبر.الطاقةمصادر

مواردهاأنكما،الحجريالفحمإلىتفتقرف!،الطاقة

.محدودةالكهرومائيةالمواردومنالطيعىوالغازالنفطمن

منذ،البريطانيالانتدابحكومةمنحتفقد،ذلكومع

)مشروعالأردننهرمياهاستغلالامتياز،الثلاثينيات

وقد،يهوديةلشركة(الكهربائيةالطاقةلتوليدروتنبرج

ماإنتاجعلى،الانتدابعهدمنذ،الشركةهذهدأبت

ويفيض.الكهربائيةالطاقةمنفلسطينحاجةيغطي

الطاقةمنحاجتهاتلبيةفيأليوماليهوديةالحكومةوتعتمد

المستوردين.الحجريوالفحمالخامالنفطعلى

ولذا،تصدر.مماأكثرالمحتلةفلسطينتستورد.التجارة

هى:مستورداتهاوأهمدائما.سالبالتجاريميزانهافإن

المنتجات،العسكريةوالتجهيزاتوالالات،الأسلحة

اسمفن،،النفط،والمعادنالحديد،الخامالماس،الكيميائية

،الحمضيات:هىالصادراتوأهم.الأدوية،السيارات

الماس،الكيميائيةالمنتجات،الخضراوات،الفاكهة

التجهيزات،الأسمدة،الإلكترونيةالتجهيزات،المصقول

والملابس.المنسوجات،المحفوظةالأغذية،العسكرية

فىمتقدمنقلنظاملطور.والاتصالاتالنقل

اليهوديالجيشتحركاتيخدمكيالمحتلةفلسطين

بينتصلالمعبدةفالطرق،النقلاعمالفيالأداءوسرعة

وفيماالمدنداخلالعامالنقلتأمينو!مالأنحاء.جميع

السياراتاستعمالوانتشر.الحافلاتبوساطةبينها

ألانتدابعهدفياللدمطاربنيوقدكثيرا.الخاصة

تحويلتمكما.فلعسطينفيالدوليالمطاروهو،البريطاني

عليهالاستيلاءبعدداخليمطارإلىالدولىقلنديامطار

)أمإيلاتفيآخرداخليمطاروإنشاءأم679عامفى

هى:عميقةموانئثلاثةفلسطينفىويوجد(.الرشاش

القرنمنالثلاثينياتبدايةفيأنشئالذيحيفاميناء

اكتملاللذانوإيلاتأسدودوميناءاالميلاديالعشرين

.الخمسينياتفىبناؤهما

حدإلىمتطورالمحتلةفلسطينفيالاتصالاتونظام

تقريبانصفهايصدريوميةصحيفةعشريننحووفيهاكبير.

اللغاتبإحدىأوالييديةأوبالعربيةوالباقيبالعبرية

الإرسالعلىالحكومةوتسيطر.الإنجليزيةمثلالأجنبية

الإرسالمحطةاليهوداستعملوقد.والتلفازيالإذاعى

.مباشرةالشرقيةالقدساحتلالفورالعربية

تاريخيةنبذة

عشرالتاسعالقرننهاياتمع.دولةلإنشاءالتمهيد

إلىتدعوأوروبافىالصهيونيةالحركةبدأت،الميلادي

واختارت،نفسهيحكميهوديمجتمعإيجادضرورة

فلسطين،هوالمكانذلكيكونانالصهيونيةالحركة

أوروبايهوددفعطريقعناليهوديةالمشكلةبحلونادت

كان،أم088عاموفي.فلسطينإلىللهجرةالشرقية

إحدىمنجزءاتشكلكانتالتي،فلسطينفىيعيع!

الهجرةأنغير.يهودي00042نحو،العثمانيةالولايات

موجةحدوثبعدأم882عامبدأتالمنظمةاليهودية

الحركةفوجهتالقيصر،اغتيالإثرالروسلليهوداضطهاد

أنشأتكما،فلسطينإلىمنهمألفيننحوالصهيونية

فلسطين.إلىاليهودلتهجيرومكاتبومنظماتجمعيات

نحوإلىفلسطينيهودعددوصلام،419عاموفي

فلسطينسكانمجموعكانحينيهودي000.85

نسمة.000.007

تحناقصفلسطينيهودعددفيهأخذالذيالوقتوفي

ام(،189-191)4الأولىالعالميةالحربفترةخلال

لهااليهودتمويلمقابلالصهيونيالمشروعدعهـابريطانياتبنت

البريطانيالخارجيةوزيرأصدروقد.الحربفىتصمدحتى

فىلليهودقوميوطنبتحقيقأم179عامفيوعدهبلفور

وضبععلىأم029عامفيالحلفاءمجلسووافق.فلسطين

الامعصبةواعترفت،البريطانىالانتدابتحتفلسطين

منبريطانياذلكمكنوقدبلفور.وعدعلىوصدقتبذلك

فلسطين،بتهويدوعدهالتنفيذوجودهالثسرعيةاستغلال
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فلسطيرفيأجريطانياالساميالمندوبمخصبفيفعينت

اضطلعوقد(.صموئيلهربرت)السيراليهودالقادةأحد

اليهودية،أءأطوحصاالرسميةالصيغةإعطاءبمهمةصموئيل

التيالأولىالأنظمةواواللوائحالقوانينصياغةفيوأشركها

الأراصىتملكصتأجهوداومكنت،اليهوديةالهجرةيسرت

تمبالتدريسيطرودجعلتهماقتصاديةامتيازاتومنحتهم

حتىأطخطرأ!ربااقتصادويعرضونالبلاداقتصادعلى

ومكنعليها.للاممتيلاءتمهيدابالأرضتمسكهميزعزعوا

منأجهوديةاأصةالوكاأيضاالبريطانيالسامىالمندوب

وتسليحهمأجهودابتنطموالقيامالبلاد،إدارةفيال!شتراك

.العصاباتوتشكيلوتدرسهم

إلىقدمالميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتوفي

فياليهودعددفارتفع،يهوديمهاجرألفمائةنحوفلسطين

وتضاعف.يهودي051؟...إلىأم929عامفلسطين

لليهودأضازيهااضطهادبححةأضلاثينياتافىالمهاجرينعدد

الأمرا،الأخرىاالأقصارامنالهجرةاستمرارإلىبالإضافة

000.244إلىفلسطه!تفياليهودعددرفعإلىأدىالذي

عندالمهاجرينعددبريطانياحددتوقد.أم939عامنسمة

معنوات،خمصرخلاأ!مهاجر000.75بنحوالحرببدء

29لأ...بلغالحربأثناءفلسطيندخلالذيالعددلكن

الانتدابعهدفيفلسطينإلىدخلشقدوهكذا،.يهودي

لأولئكخلافاوذلكيهوديا،482)7ء8حواليالبريطانى

رسمي.غيربطرية!دخلواالذين

التيالمش!طةبريطانيارفعتأح!،479عاموفي

نأأساسعلىوذأ!ك،المتحدةالامإلىبيدهاصنعتها

)الأولالشعب!!مش!طةح!عنعجزتالانتدابحكومة

أوجدتهالذيوالثاني،لح!صمهالأمعصبةانتدبتهاالذي

انتدابهاعنصعتتخلىأنهابريطانياوأعلنتانتدابها(،بعد

أشهر.!شةغضونفيلفلسطين

المتحدةللأمالعموميةالجمعيةقرارصدر.دولةإنشاء

)عربيةدولتينإلىفلسطينبتقسيمأم479نوفمبر92في

الدولية.الإدارةتحتحولهاوماالقدسووضع(ويهودية

العربالمواطن!تب!تالاضطراباتتفجرإلىذلكأدىوقد

وبنناحيةمنعسكرياالمدربينوكيراسملاحمنالعزل

الدعمرالمواردوذاتوالمسلحةالمدربةالصهيونيةالعصابات

غيرالحربوانتهت.أخرىناحيةمنوالخارجيالداخلي

أ!صاباتاوامشيلاءالعربتهجيرأوبقتلالمتكافئة

،أم489مايو51وفي.أحربيةاالأراضيعلىالصهيونية

اليهودوأعلن،فلسطينمنرسميابريطانياانسحبت

ساعدهموقد.بالقوةعليهااستولواالتيللبلادحكمهم

الحكوميةأسدوائراعلىالاستيلاءفيالبريطانيون

ذلكفيبماالأسلحةومستودعاتالجيشومعسكرات

بقطارأتهاالحديديةالسككوخطوطوالدباباتالطائرات

وأعلنت.الرئيسيوالميناءالدوليالمطاروكدلكومعداتها

إعلانهافورالوليدةبالسلطةاعترافهاتباعاالعال!ادول

الدولمقدمةفىأممبرىاأصدوأ!اكانتقدو،بدقايمس

اطعترفة.

استنكارهالفلسطينيالشعبأعلمتالاحر،الحابفيو

طاقته.بكلاليهوديةالعصاباتوقاومئرابالتقسيملقرار

عديدةانتصاراتيحققأنالفلسطينيالشعبوامشطاع

نأغير.بالسلاحالمدججةالعصاباتزحفإيقاففي

مايو،51بعدلمساعدتههبتالتيأحربيةاالجامعةقوات

كافةعنوإبعادهمأمحرباالمناضلينتجريداشترطت

.المعاركخوضمنأضظاميةاالقواتتتمكنحتىالجبهات

الجبهاتجميععلىهزمتأخظاميةاأصقواتاهذهل!ش

الدفاعالمناضلوناستطاعاتالأراضياعنوتراجعت

عقدإلىالقواتهذهمثلتهااختىأررهـااتواضص!إعنها،

إطلاقوقفبمعاهداتعرفتأجهودامعهدنةمعاهدات

اليهودسيطرةتجميدنتائجهامنكانأم949أسعامالنار

بنحويزيدبماأي،فلسطينمساحةمن08%نحوعلى

أمالليهود.التقسيمقرارمنحهالذيالنصيبعلى42%

فإنها،المتحدةالأمقرارإقامتهاعلىنصالتيأحربيةاالدولة

أبدا.تقملم

علىأم949-4891أحداثنتيجةاليهودمميو

تضفيولكي.العرباللاجئينأملاكمنك!17532

سنتالاستيلاء،هذاعلىالمزيفةالشرعيةالجديدةأ!دولةا

!سصسس-

بعدكبيرةبأعدادفلسط!!إلىالهحرةلدأوااليهوداللهاجرون

.أم489عام
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الدولةمنجزءاكانتالتيفلسطينأصبحتوقد.الثانيةالعالميةالحربمنذللسطينبهامرتالتىالمهمةالمراحلأدناهالخرائطتوضح

المنطقة.فيواليهودالعر!بيرالصراعاتمنأم489عامإسرائيلدولةقيامإعلانضاعفوقدبريطهانيا.انتدا!تحتمقاطعة-العثمانية

ما471التحدةا!هـمنقسبم!!إن/س!ءبرزوشسشفىبن

ا!راصىبعص!ممت!ءنج3!ا!تج!بر؟،!؟

م1147عام!ئخئ!شخ؟1

علىإصرائيلاستولتام.489عكامحرب

إضافةأم481عامحر!أثماءواسعةأراض

لإسرائيلالمتحدةالأممنحتهاالتيالمماطقإلى

.أم!47لعامالتقسيممخططحمسى

عامحربتمخضت.أم679عامحرب

المصريةسيناءجزيرةشبهاحتلالعنأم679

الضفةإلىإضافةالسوريةالجولانومرتفعات

.غزةوقطاعالغردية

ثلاثعلىسياءمنىانسحبتإسرائيل

جزيرةشبهأجزاءبعضعنتراجعت.مراحل

وأكملت9791و7591عامىفيسيناء

منانسحبتثم.أم829عاممنهاانسحابها

.أم499عامغزةقطاع

التعميرسلطةإلىالأموالنقلوقانون،الغائبينأملاكقانون

ملكيةتحويلإجراءاتواتخذت.ام059لعاموالإنشاء

،المؤسعساتأوالأفرادأوالمستوطناتإلىالأراضى

فيهاوأسكنتالمدنفيالخاصةالمبانىعلىواستولت

سلطةباعتأم،539عاموفياليهود.المهاجرين

للصندوقالدولةأراضيمن2كم437.2الاحتلال

نحوبهدمالاحتلالسلطةقامتثم.أليهوديالقومي

وفيأراضيها.علىوالاستيلاءعربيةوبلدةقرية004

اليهوديةالسلطاتصادرت،التاليةسنةالثلاثينخلال

يبقولمالمحتلةفلسطينفيالباقينالعربأراضىمن04%

دونم.مليوننصفسوىأيديهمفى

باقيعلىإسرائيلاستولتأم،679عاموفى

والأساليبوالإجراءاتالقوانيننفسوطبق!،فلسطين

أبتدعتبل.غزةوقطاعالغربيةالضفةأراضيعلى

أراضيهممنالعربتجريدسرعةمنتمكنهاأخرىقوانين

السلطاتوو!س!.الأمنيةالأساليبمسمىتحت

والقطاعالضفةمساحةمن%33علىيدهااليهودية

الممساحةمن%ا7نحووأغلقتام889عامحتى

أمنية.لأسمباب

بناءممياسةالصهيونيةالحركةاعتمدتوقد

عليهاالاستيلاءيتمالتيالأراضيفيالمستوطنات

عددبلغ.اليهودللمهاجرينوعملمأوىلإيجاد

العهدفيفلسطينفىبنيتالتياليهوديةالمستوطنات

وفىفرد.000.21لمسكنهامستوطنة47العثماني

لصمكنهامستوطنة023البريطانيالانتدابعهد

4891عاميبينالفترةفيوأنشئيهوديا.631.011

عامىبينالفترةوفي،مستوطنة431نحوام679و

الأراضيفىمستوطنة19نحوأم849و6791

مستوطنة232إلىبالإضافة،ام679عامقبلالمحتلة

هذهتضمولا-والجولانغزةوقطاعالغربيةالضفةفى

التىالسكنيةوالمجمعاتوالضواحىالأحياءالارقام

العربيةالمدنحولأوداخلالاحتلالسلطاتأنشأتها

عليها.تشرفأوتحتلهاالتى

تهويدمخططاتتنفيذمناليهوديتمكنوحتى

العربيةالدولمعالعداءحالةعلىحافظوا،فلسطين

منهأفرادوقيام،الفلسطينيالشعبغضبةمستغلين،المحيطة

عنتنمبتصريحاتبعضهمإدلاءأوالمقاومةأعمالببعض

المنظماتلتشكيلبعضهمدعوةأو،واليأسالإحباط

سياسةلتنفيذذريعةالتحرير،منظمةتشكيلثم،الفدائية

خطوطجبهاتجميعفيالعربيةالأراضيعلىالاعتداء

تقريباسنواتعشركلدوريةشاملةحروبشنأوالهدنة

،ام949-4891أعوامفىالحروبحدثتإذ

اليهودكانوقد.ام829أم،739،أم679أم،569

وفي.الحروبهذهمنكلفيالتوسعيةأهدافهميحققون

المحئلةفلسطيى!"،لم،تر!ئج؟7"لاص

الحئلةالأرا!!بمبهع-لم!ل!

صي"!لأبي؟زرءكا

المحتلهظسطلأنة!يمو!ئمس!!!جني!

سبثاءصألاكسحابمرأحل،صلأع

لم،!آ؟!؟فيفئزفي

الأبيففىالبحبرقانسحاب؟نرلأ؟!ل!!كالأ؟
لا!ال!توس!ام9إئهأكارزبرمجبهنم+ءفي

كاغرةص*-ء-قطاعكالا!7لألأقيلأزوعفي

،يمو4؟ء3؟؟ع،ح!!الأ"زرلمرزلمكا؟كائنيز
يرءتن"!ع-!ا7سبناصبر؟يربركأزرلأبرئهئنكأ+غحبملم

!!زريز؟غلآئرقيلا،-!؟!اءئجإفي!ن!\ايميم

كا!آلم!خالأ7ءانم!حاب؟بمكليبئل!!صفبنلمبرلألإا:بركا!؟بز!!

!بلإكاءلأر2!؟3-891ثم7ممي!*تمعثؤ؟!ترتربمحيكأىلآوو!س؟

4-،يم!1ئج+يمىلأ!م3-ش؟برجثكين-لإئنبنلألم!!لم

ئنلإ؟ط!لإشسععيرع!ءزر!،تريمبم!لأ؟بهوربر؟!

ررخء!ء+س،رر%3لمأ7لألأئز؟لأءلآبنصثهث!؟ءلأ!زو

7ءعكا3ش-ى-7!كرلا4برقيء!لأ!س

4ء--؟!؟ى-?*-!-!أ!أ!لم!فيكيء؟لمكي!س!م

شءسركا،عض!لأ!،3!لم*لاىء،،كاأسخميمبن!يلمئرءصعلم
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الأراضيباتشبثهماعلىيؤكدوناليهودكان،حربكل

عنالعربتوقفبسببوذلك،السابقةالحروبفيالمحتلة

المحتلةبالأراضيأجةللمطاوالتفرغالأراضيبتلكالمطالبة

التياليهوديةا،الدوفإنهنا،ومن.اللاحقةالحروبفي

التيالعال!افيالوحيدةهي،المتحدةالأممنبقرارنشأت

الأمنمجلسقراراتمنالتملصعلىوباصراردأبت

والدعمالتأييدعلىذلكفيمستندة،الدوليةوالمنظمات

لمشاريعهاالغربيةالدولةوسائرالمتحدةالولاياتقبلمن

تخلى،المثالسبيلعلى،أم679حربفبعد.العدوانية

الذيأم479لعامأضقسيمابقرارالمطالبةعنالعرب

مساحةمن%43نحوعلىدولةإقامةفيالحقيمنحهم

أحدواناآثاربإزالةمطلبتقديممنليتمكنوا،فلسطين

مساحةمنفقط23%نحوإليهممميعيدبدقةنفذلوالذي

فلسطين.

أنهاتدعىوهي،المنطقةفياليهوددولةوحدتومنذ

وجودهاضحيةوأنها،والتقدمالديمقراطيةتنشدمسالمةدولة

البحر،إلىبهاالقذفإلىويسعىالعداءأ!ايكنوسطفي

الوقايةأنواعمننوعاالحروبوشنللاعتداءتلجأوأنها

والظالمةالكاذبةادعاءاتهاعلىوتصدق.النفسعنوالدفاع

ومجالسهاالمتحدةالأمعلىالمسيطرةالدولوتدعمها

الولاياتأعلنتوقدوعسكريا.واقتصادياممياممياومنظماتها

علىبالمحافظةملزمةوأنهامعهاالاستراتيجيتحالفهاالمتحدة

أغتاليةاأطاقةارفعيعنيبما،المنطقةفيالقوىتوازن

اعاقةامجمو!علىتتفوقبحيثاليهودلدولةوالتسليحية

في:الإسلاميةاحربيةااسدوأ!اجميعلدىوالتسليحيةالقتالية

جبهةفيالاتحادمنالعربيةأسقوىاومح،الأوسطالشرق

انتصاراتهمنالاممتفادةعربيطرفأيوحرمان،واحدة

.أم739أكتوبرحرببعدحدثكماالمحتملة

منذاليهودحكومة)ماباي(العملحزبقاد

الانتخاباتنتائجلكن،أم779عامحتىتأسيسها

بيجين،بزعامةتجمإلليكودإلىالقيادةحولتالبرلمانية

لحكومةالمطلول!تالإرهابيينقائمةفيمعسجلإرهابيوهو

فيالإرهابيةالعصاباتإحدىيترأسوكان،الانتداب

الرئيسأجرى،عهدهوفي.التقسيمقرارقبلفلسطين

بحضورمعهمباحثاتالساداتأنورمحمدالمصمري

فيوذلكديفيد،كامبفيكارترالأمريكىالرئيس

،للقدساسماداتبهاقامالتيالمفاجئةالزيارةأعقاب

وقدسيناء.عنوالجلاءالفلسطينيةالمسألة:قضيتيلبحث

عنأم979مارسفيأجريقالتيالمباحثاتأسفرت

سلاممعاهدةعقدوعن،الأولىالمعسألةحلفىفشلها

وجودظلفيوالإسرائيليالمصريالطرفينبيندائم

دولية.قوات

علىوجدتمنذ،الاحتلالدولةتتوقفلم

العربيةالدولحدودمهاجمةعن،الفلسطينيةالأراضي

الفلسطينيين.الفدائيينإلعادبحجةوذلكبها،المحيطة

اللبنانىالجنوبقواتهااجتاحت،أم829يونيووفي

علىوالردالفلسطنيةالمقا:مةمنالانتقامبحجة

تتوقفولم.المحتلةفلسطينشمالىعلىهجماتها

منالفلسطمينيينتجريدبعدإلالبنانضربعنإسرأئيل

سحب،ذلكومع.لبنانكلمنوطردهمأسلحتهم

بشريطواحتفظوافقطلبنانأواسطمنقواتهماليهود

وهي،للبنانوالشرقيةالجنوبيةالحدودطولعلىأمني

ذلكمخالفةورغمحدثماكلرغمبهتحتفظمازالت

الكامل،بالانسحابالقاضيةالأمنمجلسقرارات

997.،425رقمالقرارينوخاصة

الوزراءرئاسةعنبيج!تتخلى،8391أكتوبروشي

ومنالليكود.كتلةبعدهترأسالديشاميرلإسحاث

قبلمنمطلوباكانآخرإرهابىشماميرأنالمعروف

زعيماكانوقد،إرهابيةبأعماللقيامهالبريطانيةالحكومة

،أم889-84الفترةوفي.الإرهابيةالمنظماتلإحدى

بسببمعاالحكمفيالليكودوكتلةالعملحزبشارك

أصواتأغلبيةعلىاسحيطرةالكتلتينمنأياستطاعةعدم

التضخمعلىللتغلبالتعاونوبقصد،النوابمجلس

.ام849عام%004بنسبةارتفعالذي

تحتالواقعالفلسطينيالشعبوص!!حينما.الانتفاضة

الإرهابجراءمرأجأساوال!حباطمنأمخةبادرجةا،حتلال1

المسيطرةال!جرىالدولمنوالمدعوماهمظمأسدشكطارأغرديا

ومن،قرننصفطوالالامنومجلعي!المتحدةالأمعلى

اندفعت،والخارجالداخلمنوالتآمرالاضطهادجراء

حيثأم،879ديسمبر7فىبدأتعارمةشعبيةانتفاضة

المدحالإسرائيليالعدوفيهاوالأطفالالشبابجاله

إيمانهمإلاسلاحأيمنمجردونوهمالأسلحةبأحدث

التيبالنتائجعابئينغير،والحجارةقضيتهموبعدالةبالله

والتمثيلالقتلوهيالحتميةالمجابهةهذهعنهاتسفرأنيمكن

وقطعالبيوتوهدموالتعذيبوالاعتقالاتوالإصابات

هذهعناصرعلىأطلقهنا،ومنالبلاد.منوالطردالأرزات

.الحجارةأطفالمصطلحالاشفاضة

الولاياتدعتأم،199عامفيمدريد.مؤتمر

بينهممباشرةمباحثاتلإجراح!واليهودالعربالمتحدة

بينطبيعيةعلاقاتوإقامةلمسلاممعاهداتإلىللتوصل

المتحدةالولاياتأعلنتوقد.العربيةالدولوحميعاليهود

انهيار)بعدروسيامعبالاشتراكالمباحثاتسترعىأنها

لنأنهانفسهالوقتفيأعلنتكما(،السوفييتيالاتحاد

علىالمعتديتجبرلنأيشيء،علىالأطرافمنأياتجبر
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الولاياتتدخلتفقد،الواقعوفى.عدوانهعنالرجوع

شرطعنللتخليالعربيالجانبإجبارأجلمنالمتحدة

الضفةفىالمستعمراتإنشاءعناليهوديةالحكومةتوقف

نأمنبالرغم،المفاوضاتلبدءشرطاغزةوقطاعالغربية

قامتالتيالأمنمجلعرقراراتمعيتعارضإنشاءها

الاحتلالسلطةضاعفتوقدبلأساسها،علىالمفاوضات

لإيواءالمفاوضاتبدءبعدالمستوطناتإنشاءسرعةمن

)سابقا(.السوفييتىالاتحادمنالمهاجرين

استغرقتمباحثاتمنجولاتعشرانقضاءوبعد

يأعنالمباحثاتهذهتسفرلمشهراعشرينمنأكثر

الأطرافجميعلإقناعالاستعدادغمرةوفي.تقدم

الاحتلالسلطةفاجات،الجولاتمنمزيدباستئناف

قواتهاضربتحيثلبنانجنوبعلىبهجومهاكلهالعالم

وجميعلبنانيةوقريةبلدة75نحووالجويةوالبحريةالبرية

هذهأسفرتوقد.أيامسبعةلمدةالفلسطنيينمخيمات

بعدبيوتهممنلبناني000.004نحوتهجيرعنالهجمة

البيوتالافوتهديممنهمالالافوجرحالمئاتقتل

اللبنانيةالمليشياتاخروهو،اللهحزبمنألانتقامبحجة

الاحتلالسلطةتوقفولم.سلاحهامنتجردلمالتي

بأنالأمريكيالخارجيةوزيرطمأنهاأنبعدإلاعدوانها

منوبالرغمبها.انفردالتيالميزاتمنسيحرمال!هحزب

علىالأطرافجميعوافق،برزتالتيالصعوباتكل

وعقدالمفاوضاتلاستئنافالأمريكيالخارجيةوزيردعوة

مأ399سبتمبرشهرفيواشنطنفيعشرةالحاديةالجولة

تعنته.عناليهوديالجانبيتزحزحأندون

عنالنقابكشفالأثناء،هذهفيأوسلو.اتفاق

منوآخريهوديوفدبينأوسلوفيسريةمفاوضاتإجراء

وقد.النرويجيةالحكومةبوساطةالفلسطينيةالتحريرمنظمة

بينمتبادلاعترافإعلانعنالمفاوضاتهذهأسفرت

سبتمبرأو.9يوميفياليهوديةوالدولةالمنظمة

المحدودالذاتيالحكماتفاقيةعلىالتوقيعوتم،ام399

فيوذلكأولىخطوةبوصفهاوأريحاغزةقطاععلى

31بتاريخبواشنطنالأبيضالبيتحديقةفيكبيراحتفال

منكلخارجيةوزيريبحضوروذلكام،399سبتمبر

الاتحادية.ورولممياالأمريكيةالمتحدةالولايات

الرئيسوقع،بالقاهرةام499عاممايومنالرابعوفي

وزراءرئيسرابينوإسحاقعرفاتياسرالفلسطينى

غزةفيالذأتيالحكمقيامإتفاقيةإسرائيلاليهوديةالحكومة

غزةإلىعرفاتياسروصلأم499يوليووفىوأريحا.

،ام699ينايروفي.الفلسطينيالذاتىالحكمسلطةليدير

كما،الفلسطينيةللسلطةرئيساعرفاتياسرانتخب

بنيامينأنتخابحال.الفلسطينيالتشريعيالمجلسانتخب

دونأم699مايو92فيإسرائيللوزرأءرئيسانتنياهو

ايلإسرائيليةالقوات)انسحاب(انتشارإعادةعمليةإكمال

السلاماتفاقياتشملتهاواسعةفلسطينيةعربيةأراضيىمن

عمليةفتعرقلتالتوسعيةالاستيطانيةلممياساتهبسبب

برمتها.المنطقةفيالسلام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تاريخ،فلسطينلأردنا

لأقصىاالمسجدئيلإسرا

مصرمسياآ

الفلسطكينيةالتحريرمنظمةبريطانيا

العربيةالبلادفيالبريالنباتالعربيةالبلادفيالريالحيوان

بلفوروعدالصهيونية

الموفموعصرعنا

الحكمنظام-أ

القضاء-دالمركزيةالحكومة-أ

المسلحةالقواتهـالمحلىالحكمب

احسياسياالن!هام-ج

السكان-2

والطعامالملابسزاليهود

نةيالدا-خلعربا-ب

التعليم-طاللغات-ج

الفنود-يلمعيشةاطأنما-د

والقطاعالضفة-كالمدنحياةهـ-

الريفحياةو

والمناخالسطح-3

السقب-دالساحليالسهل-أ

هـالمناحالوسوالمرتفعات-ب

الغور-ج

الاقتصاد-4

الطاقةمصادرهـ-الخدماتصناعة-أ

التجارة-ولصناعةا-ب

والاتصالاتالنقل-رالرراعة-ج

التعدين

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

الصهيونى؟الكيانإقامةفيلريطانياأدتهالذيالدورما

لتيجته؟وماأم!47عامالتقسيمقرارعنتعرفماذا

المحتلة.فلسطينفيالحكمنظامأساسياتعنتحدث

فلسطين.ديالمتنافسةاليهوديةالمجموعاتأهماذكر

أبيب؟تل،القدس:عنتعرفماذا

فلسطين.فىالطيعيةالظواهرأه!اادكر

اليهودية؟الدولةقيامفيأسهمتالتيالعواملما

ألاحتلالسلطةمارستهاالتيالتعسميةالإجراءاتأهماذكر

.العربالسكانضداليهودي

فىأخيراحدثتالتيالسياسيةالتغمراتأهمعنتحدث

المحتلة.فلسطين
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الفلسفة

غوامضفهمإنىيسعىوالتفكيرللبحثحقلالفلسفلأ

الحقيقةماهيةيكتشفأنيحاولكما،والواقعالوجود

شىعظمىوأهميةأساسيةقيمةمالهيدركوأن،والمعرفة

ل!تالقائمةالعلاقاتفيالفلسفةتنظركذلك.الحياة

مننابعةأغلسفةار.والمجتمعالفردوبين،والطبيعةالإنسان

بلوالفهما.اطعرفةفىوالرغبةالاستطلاعوحبالتعجب

وتتناول.والتأملأضفسيرواوالنقدالتحليلتشملعمليةهي

التركيزمعالأقصىوالشرقالغربفىالفلسفةالمقالةهذه

لهاأفردفقدالإسلاميةالفلسفةأما.الغربيةالفلسفةعلى

الإسلامية.الفلسفةانظر:.مستقلمقال

د!ن؟بدقةمعناهاتحديديمكنلافلسفةكلمة

اراءتختلففقد.للجدالومثيرجدامعقدموضوعها

فلسفةكلمةأماأ!ا.ومجاومناهجهاطبيعتهاحولالفلاسفة

تعنىاشتىفيلاسوفياأجونانيةاال!طمةمنفأصلهاذاتهاحدفي

ا،مشخداء1فىتتمثا!فالح!صمةذلكعلىبناء.الحكمةحب

الإسمان.يمتدفقدسلبياشيئاوليعستللذكاء،الإيجابي

القديمةاليونانفي،المعروفونالغربيةالفلسفةروادعاش

هؤلاءحاولوقد..مقالأولىالخمسمائةالسنواتأمصلعفى

للأشياء،الأساسيالتركيبيكتشفواأنالأوائلالفلاسفة

عنامشفسارهمفيالناسوكان.والواقعالعالمطبيعةوكذا

اسمحرعلىكبيرحدإلىيعتمدونالمسائ!ى،هذهمثل

هذهاعتبروااليونانفلاسفةلكن.الخبرةوأصحابوالخرافات

التمسواذلكعنوعوضا،موثوقةغيرالمعرفةمنالمصادر

الطيعة.ودراسةبالتفكيرالمسائلتلكعنالأجوبة

غيرالثقافاتبعضفيطويلتاريخأيضاللفلسفة

التبادلعدمويرجعوالهند.الصينفيخصوصا،الغربية

بالدرجةوالاتصالالسفرصعوباتإلىوالغربالشرقبين

بصورةالعمومعلىتتطورالغربيةالفلسفةجعلمما،الأولى

الشرقية.الفلسفةعنمستقلة

الفلسفةأهمية

فما،الإنسانحياةمنيتجزألاجزءالفلسفيالفكر

الحينبيننفسهوجدوقدإلاتقريباالمؤمإنغيرمنأحدمن

منالطا!إلفلسفىعليهايغلبأسئلةأماممحتاراوالاخر

ه!!؟ميلاديقبلوجودليكانهل؟الحياةمعنىما:نوع

هذهأ!تعرضفقدالمؤمنونأما؟الموتبعدحياةمن

بماعنهاالإجابةيجدونماسرعانولكنهمذاتها،الأسئلة

المنزلةبالحقالناطقةكتبهفىاللهأنزلهمماالعلممنأوتوا

ولمعظم.عليهماللهصلواتالأنبياءعنصحومابالصدق

إلىالشخصيةنظرتهمحيثمنالفلسفةمننوعالناس

المسائلفىالخوضأنيعتقدالذيالإنسانوحتى،الحياة

لكلاهتمامهيولىذلكجمعتجده،أطوقتمضيعةالفلسفية

وقيمة.شأن:ذرعظيمهوما

جوانبيوضحأن،الفلسفةبدراسةالإنسانايستطيع

المسائلفيالتفكيرإلىذلكفيدفعه،معتقداتهشالغموض

الفلاسفةآراءدراسةعلىقادراويصبح،الأساسية

فكرواالذيالنحوعلىفكروالماذايفهملكي،القدامى

نأ.كماحياتهفيتحدثهأنلافكارهميمكنأثروأي،فيه

الفلاسفةكبارآثارقراءةفىمتعةيجدونالناسمنالعديد

منهم.الكتابكبارخصوصا

اللغةفيوحتى،اليوميةحياتنافيكبيرتأثيرللفلسفة

الفلسفة،منمستمداتصنيفاالامورنصمفبهانتحدتا!

وفعلاسمإلىالكلمةتصنيففإنالمثالسمي!فعلى

بيناختلافيوجدأنهمفادهافلسفيةف!صةشضمنوحر!،

ذابينالفرقما:نتساءلوعندمالها.يحدتوماال!طمات

فلسفي.تحقيقإجراءفينشرعالسؤالبهذافإننا؟وذاك

أفكارعلىمرتكزةوهيإلااجتماعيةمؤلسسةمنما

وأالدينأوالحكمنظامالتشرئأومجالفيسواء،فلسفية

وإن.التربيةأوالمهنةأوالصناعةأوالزواجأوالأسرة

بالح!صماتالإطاحةإلىأدتقدالفلسفيةالخلافات

الأنظمةوتحويلالقوانينفيجذريةتغييراتوإحداث

إلالتقعكانتماالتغييراتتلكإن.بالكاملالاقتصادية

حولبهايؤمنونآراءلهمكانتبالأمرالمعنيينالناسلأن

والأكثروالواقعالحقيقةإلىوالأقربالأهمأنهيعتبرونما

.الحياةبهاتنظمأنيجبالتىالكيفيةوحول،فائدة

التىالفلسفيةالأفكاربمقتضىالتربويةالأنظمةتسير

ولأي،الأطفالشعلمهأنيجبماحولالمجتمعبهايؤمن

ضرورةعلىالديمقراطيةالأنظمةوتؤكد.يتعلمونغرض

ينفعه.مابنفسهيختاروكيفيفكر،كيفالإنسانتعليم

أمثالتثبطفإنهاوالحوارالشورىتفتقدالتيالمجتمعاتأما

عنيتنازلواأنالمواطنينمنوتريد،المبادراتهذه

التيوالمهاراتفالقيموهكذا.الدوأسةلفائدةمصالحهم

التيالفلسفيةالأفكارعنتعبرإنماالتربويالنظاميعلمها

والأصلح.الأهمهويعتبرهماحولالمجتمعبهايؤمن

الفلسفةفروع

لأن،موضوعأيفيفلسفيباستقصاءالقياميمكن

ارتباطلهماوكلالكونفييوجدماكلتتناولالفلسفة
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جرتقد،الدراسةأغراضتحقيقأجلمنأنهعلى.بالمعرفة

ينتظمفرعوكل،فروعخمسةإلىالفلسفةتقسمأنالعادة

الفروعهذه.المتميزةالمعسائلمنعددحولالبحثفيه

المعرفة.ن!ية2-)الميتافيزيقا(0الطيعةماوراء-أ:هى

عنوفضلا.الجمالعلم5-.الأخلاق4-.المنطق3-

حتى،العشرينالقرنفياللغةفلسفةشأنعظمفقدذلك

الفلسفة.فروعمنآخرفرعايعتبرهاالبعضأصبح

الواقعيدرسعلم)الميتافيزيقا(.الطبيعةوراءما

ماهيةيدرلركما،الأساسيةطبيعتهماحيثمنوالوجود

إلىالطبيعةوراءماعلميقسممنالباحثينومنالأشمياء.

يدرسالوجودفعلم.الكونوعلمالوجود،علم:ميدانين

ككل.الطبيعيالكونفيدرسالكونعلمأما؟الموجودات

الذيالعلوممنالفرعذلكبهيقصدالكونعلمأنكما

ومستقبله.وتاريخهالكوننظاميدرس

الواقع؟ما:نوعمنمسائلالطبيعةوراءماعلميتناول

التيالعامةوالمفاهيمالمبادئما؟والواقعالظاهربينالفرقما

مأحرةإرادةلديناهلوفهمها؟تجاربناتأويلبموجبهايمكن

خيار؟فيهالناليعب!بأسبابمسيرةأعمالناأن

ورأءماعلمفىالنظرياتمنعدداالفلاسفةأوجدلقد

الماديةإن.والغائيةوالالية،،والمثالية،المادية:و!طالطبيعة

وأن،حقيقيوجودلهاالتيهىوحدهاالمادةأنتؤكد

هيإنماالعقليةالظواهرمنذلكوغيروالأفكارالمشاعر

إنماماديشيءأيبأنالمثاليةوتقرر.المادةنشاطعنناتجة

فإنوبمقتضاها،الفكرةأشكالمنشكلأوفكرةهو

أما.للحقيقةوالمطابقةالمهمةوحدهاهيالعقليةالظواهر

آليةقوىعنناتجةهيإنماالأحداثكلأنفتؤكدالالية

نإنقولأنيعقللابل،معينةغايةعنوليس،محضة

فهي،الغائيةأما.معينةغايةورائهمنذاتهحدفىالكون

يتصففيهشيءوكلالكونبأنتقرر،العكسعلى

معينة.غايةأجلمنوالحدوثبالوجود

وأساسهاا!لعرفةطبيعةتحديدهدفها.المعرفةنظرية

المعرفةإلىالمؤديةالختلفةالطرائقتستكشفكماومجالها،

المعرفةنظريةإن.والإيمانالمعرفةبينوالعلاقاتالحقيقةوجوهر

المعرفةعلىالدالةالعلاماتما:الآتيةالأمشلةأمثالتطرح

الحقيقة،ما؟الكاذبةالمعرفةعنتمييزهاأجلمنالصادقة

أنواعهناكهلوالخطأ؟الصوابنعرفأنيمكنوكيف

وخصائص؟حججمنهاواحدةلكلوهل؟المعرفةمنمختلفة

القبلية،:المعرفةمننوعينبينالفلاسفةيميزماكثيرا

نأغيرمنبالتفكيرالقبليةالمعرفةإلىنتوصل.والتجريبية

!شينعلىتشتملالدقيقةأننعرفمثلا،،بالتجربةنستعين

بالطريقة.العبارتينمنكللمعنىتعلمناطريقعن،ثانية

هاتينومن،دقيقةستونأيضئافيهاالساعةأننعرفنفسها

فلسفيةمصطلحات

الشف!2بضبطلموهرنةالحقيقهيةاللذةبأرالاعتقار!طالأبيثور-للآ

الهقويم!.،السملوك،الاعئدال

اطقرطبيع!الإنسافىسيرةيدرسالظسووكشقرعالأخلاو

والباطل.

المعرفة.وصخبرمصدرالتجبربةأقىمفادهاالمجريب!ه

اءلاصلالتغيرمجبرى!يهيجل!ففلسغ!فبم!الهيجليةالجدليه

كس!دىجدررأأ!ر!يفرزالصراع!ذاالمحتافضارز.لبنبالدحرإع

نقيضحه،معيتصاهـعبدورهالتركيبأفيكماإالثوكيبأ4

لهـاالأحدأثكلإن!القائلالمذهبالهيسجليةا-بىليةالحممي!

بالضرور4،ولتهعا!مباب

ينليهاالأفكاهـبمام!د4وتقدرالجد(لق،تخشبرفلسف!الذرائعمة

عمليةءتتائج

الأش!ياء*حثائمىععرفةإلىالتوصليمكنلالأنمهالتأكيدالشكوكية

النوثبثمرفللحعوفهالوجدالأحمماهـسالعقلإفى!مولالعقلانيه

!7الحوال!،عن

.والجمالالغنيدرسالفلس!فهكبنفرعالجدالعلم

الفيزيقي!الكوفييدركررالكؤتياتعلم

الظو؟هر،أتوإقعيوجو3لهاوحدهاالمادةبأن3الاعتقاالمادية

.الماديالنساطعنفاتحةالعغليه

الع!قولىمونيتألىالمطلقالواقعيأدالاعتقهاررقوامحهحاالمثالية

وجمودأووالمثاليوقىو!عتعد.الماديؤالأشياءم!لاوالأككار،

والأفكار.بالعقولجمر!و!الأشياء

الأسمى،الحيرهياللذةبأفيأ،عمقاداللذةمدهب

أساسهايكونأنينبقبمالإنسافيسيرهبأقئالأعتعادالمنقعهمذهب

التاكىمنككنعدرلأكبرالخيرعمل

كهمإل!يسع!،الفلسفةبنفرع!الطبيعة3برراما)علمالميتافيزيقيا

والوإقعية،الكئتوتةسر

7ع--ء،العقليةإلمحاكمهبمبادئيعنىالفلسق!منفرعا!لتالئ

قيالمشميزةوطبي!تهالإنسافي!يمةعلهىتؤكدالإنسطليهانمرعلآ

العالمء

وأس!اكدمهاالعركهطبيعةيدرلهررالقلسفةمتفرعالمثرف!نظريه

لأومدإها!

قدعمكاالنظرلصوفيخمحهاوحودلهحاالأشيا!إنلفولالواقعية

فيها.الناسيفكر

ثانية،.0063علىتشتملالساعةأننستنتجالمسألتين

المعرفةأما.فكريةعمليةبمجردالاستنتاجهذاإلىونتوصل

نعرفمثلا،.والتجربةالملاحظةمنفنكتسبهاالتجريبية

بالتجربةنعرفكما؟الكاتبةالالةفىمفتاحاكمبالملاحظة

حرف؟أييطبعالمفاتيحأي

ربما،الزمانقديممنذالناسحيرقدالحقيقةجوهرإن

أفكارعلىحقيقىصفةيطلقونماكثيراالناسلأن

ماكثيرالأنهموكذلكإليها،ويميلونمعهايتجاوبون

الحقيقة.تطابقالأفكارمنأيحولالرأيفييختلفون

أجلمنالحكممعاصيحددوأأنالفلاسفةحاوللقد
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معنىحولاحتلفواولكنه!اوالخطأ،الصواببينالتمييز

ل!حقيقة.مطابقةأفكارإلىالتوصليمكنوكيف،الحقيقة

كانتإذاحقيقيةتعتبرالفكرةإن:تقولالتطابقنظريةإن

وأالذرائعيةالنظريةأما.والمجرياتأطوقائعمطالقة

أثرتهيإذا،الحقيقةتطابقالفكرةأنفتؤكد،البرغماتية

نظريةأماحلأ.لهاقدمتأو،المطروحةالمشكلةفي

نأأي،الدرجةفيمقياسهاالحقيقةإن:فتقولالترابط

متوافقةأو!ماسكةهيممابمقدارللحقيقةمطابقةالفكرة

.الإنسانبهايؤمنأخرىأفكارمع

أضوص!!ااطستحيلمنأنهفتدعيالشكوكيةالنظريةأما

.يعرفأنيم!شلاالحقيقةوجهوأن،المعرفةإلى

أعقلية،االمحا!سمةوطرائة!مبادئبالدراسةيتناول.المنطق

والمحا!صمةأغوطةاالمحاكمةب!تالتمييزكيفياتيستكشففهو

وأالبرهانالمحاكمةفىالمستخدمالمثالويسمى.السقيمة

تسمىالحججمنجملةفيالبرهانيتمثل.الاستدلال

منالتيالنتائجتسمىاخرىلحجةتقترنوهذه،مقدمات

اكبرهانإنعنها.تنبثقأوالمقدماتإلىتستندأنالمفروض

اضعيف.االبرهانبع!ضللنتال!سندايكونالقوي

يسمى،العقليةالمحاكمةمنأساممياننوعانيوجد

الاستقراء.والآخرالاستنتاجأحدهما

يأتىعندماصحيحبأنهالاستنتاحيالبرهانيوصف

بأنه:يوصف.أطقدمتينامنبالضرورةصحيحاالحكم

عنأضرورةبايتوأسدلأالنهائىحكمهكانإذاباطل

عرضةكلهمالبشر:صيغتهالذيفالبرهان.المقدم!ت

عرضةكلهماليونانيونإذنبشر.اليونانيون.للموت

البرهانلكن.صحيحالاستنتاجيالبرهانهذا،للموت

كلهماليونانيون.للموتعرضةكلهماالبشر:صيغتهالذي

البرهانهذابشر،كلهماليونانيونإذن.ل!موتعرضة

منالمنوالهذالأنصحيحا،النهائيالح!صمكانوإنباطل

باعتبارالكلابأنجدلآنفترضيجعلناالعقليةالمحاكمة

أيضا.بشرهيللموتعرضةأيضاأنها

لاممت!صشافالاممتنتاحيةالعقليةالمحاكمةتستعمل

العقليةالمحاكمةأما،الافتراضاتبعضعلىالمترتبةالنتائج

الطبيعية،والقوانينالوقائعلإثباتبهافيستعانالاستقرائية

الاستنتاجية.الناحيةمنصحيحةتكونأنهدفهاوليس

أساسعلىالجوز،تحبالسناجبأنعقليايحكمافالذي

بىقديكونالجوز،تحبرصدهاالتيالسناجبكلأن

هنايكونقدالسهائيفالحكم.ا!حتقرائيةبطريقةحكمه

فالمقدمةذلكومع.صحيحةالمقدمةكانتولوحتىباطلا

النهائي.الحكمالالعشحلاصقويامشداتوفر

وقيمه،وشخصيتهالإنسادبسيرةعلاقةلها.الأخلاق

والشر.الخيربينوتميزوالخطأ،الصوابطبيعةتدرلرفهي

،العادلوالمجتمعالعدلخصائصتستكشففالأخلاق

المجتمع.ونحوغيرهونحوذاتهنحوالإنسانواجباتوكذلك

الصوابوجهما:الاتيةالأسئلةأمثالالأخلاقتطرح

ما؟الخاطئالعملفيالخطأوجهوما؟الصائبالعملفي

المشاكلتبرزقد؟بالحياةالخاصةالقيمماالشر؟وماالخير

ماإدراكفيصعوبةنجدماكثيرالأننا،الأخلاقمجالفى

واجباتنا،تتعارضالحالاتمنالعديدوفى.بهالقياميلزم

يختلفونماكثيراالناسكونعنفضلاغامضةلناتبدوأو

،المبادئمنمبدأأوالأعمالمنعملكانإذاماحول

الأخلاقية.الناحيةمنخاطئاأوصائبا

نإ:فتقولالنسبيةمذهبالمسماةالنظروجهةأما

فما.المعنيةالثقافةبنوعيةمرهون!صلاهماالحصأأأصوابا

آخر.مجتمعفيخاطئايكونقدمجتيمفىصائبهو

اساسيةمعاييرتوجدلالذا،المجادلةعلىتعتمدأضظرةاهذه

علىأوصوابعلىما،ثقافةبأننحكماأنبموجبهايمكن

معاييرتوجدأنهفتدعيفوعيةالموالنظريةأماخطأ.

علىوانلإاقهااكتشافهايمكنوالخطهأللصوابموضوعية

المعاييركلإن:فتقولالذاتيةالنظريةأما.إنسانأي

.الرأيأوبالذوقعلاقةلهامسائلإلاهيماالأخلاقية

أاالتيالمبادئفيوكذا،الإبداعفييبحث.الجمالعلم

ومشاعرناأفكارنايدرسأنهكما،والجمالأغناعليهايقوم

فىيتمثلقدجميلاثميئاونطالعونسمعنرىحينمامواقمنار

وأاسسيمفونيةأوالرسممثل،الفنيالأتر!صا،حميلشىء

الطبيعية.الظواهرمنغيرهأوالشمسغروبأو،أصقصيدةا

التيالخبرةيستقصيالجمالعلمفإن،ذلكعنفضلا

بأنواعهالرسممثلالختلفةالأنشطةبعضيمارلرمناكتسبها

والمسرحي.السينمائيوالتمثيلالختلفة

تبحثالتيالفنفلسفةمعاحياناالجمالعلميتطابق

وطبيعةالفنيالإبداعومجرياتالفنطبيعةفيدائما

علمتطيقميادينلكنالنقد.ومبادئالجماليةالتجرلة

أبدعهاالتيالفنيةالأعمالعلىتشتملحيث،أوسعالجمال

الطبيعة.فيالملحوظةالجمالمظهاهروكذا،الإنسان

السياسيةالفلسفةوبالأخلاقالجمالعلمعلاقةندرك

فيوالجمالالفنيؤديهأنينبغىدورأي:نتساءلحينما

كيفأيضا:الأسئلةتلكبينمنالفرد؟حياةوفيالمجتم!

وكيف؟الفنمجالاتفيالإنسانذوقتحسينيمكن

فىحقللحكوماتهل؟المدارسفيالفنوننعلمأنينبغي

الفنى؟للتعبيرالقيودوضع

الأعوامفيخاصةأهميةذاتأصبحت.اللغةفلسفة

المسائلجميعأنيؤكدونالفلاسفةفبعض؟الأخيرة

جميعأنأخرونويؤكد،لغويةمشكلاتمننابعةالفلسفية

حولتدورمسائلإلاالوا!فيهيماالف!سفيةالمسائل
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لكن؟اللغةما:السؤالهذاالأسامميةالأسئلةبينمن.اللغة

اللغةوبينوالفكراللغةبينالعلاقاتحولأخرىأسئلةتوجد

والتعريف.المعنىطبيعةحولأسئلةوكذا،والعالم

منطقية،لغةوجودالممكنمنكانإذامامسألةأثيرت

العالمخصائصعنمضامينهاوتعبر،بالكمالتتصف

اللغةكفايةحولأخرىمسائلتثيرالمسألةهذه.الأساسية

تندرجكلهاالمسائلفهذه.للفلسفةأداةتكونلكىالعادية

الفروعمعوثيقةارتباطاتلهاالتياللغةفلسفةنطاقفيم

الفلسفة.منالاخرى

الأخرىوالميادينالفلسفة

فيهو؟الفلسفةما:السؤالأنالفلسفةخصائصمن

سؤالأليس؟الفنما:السؤاللكن،فلسفيسؤالذاتهحد

الأممئلةعنيقالالشيءنف!ر.فلسفيسؤالبلفنئا

منهماواحدفكل؟القانونماو؟التاريخما:مثلالأخرى

فلسفةعلىتنطبقالأمشلةهذهفأمثاللذلك.فلسفيسؤال

منذلكوغيرالقانونوفلسفةالتاريخوفلسفةالتربية

نأيحاول،الميادينهذهمنواحدكلإن.العلومميادين

والمناهإلصالحةالجوهريةوالمقولاتالأمس!يحدد

علاقةتوجدلذلك.الدرأسةمنخاصأولقطاعمالمؤسسة

ماوهذا.النشاطمنالأخرىوالميادينالفلسفةبينقوية

والعلم.الفلسفةا-:الميادينمناثنينفيبالنظريتضح

والدين.الفلسفة2-

الطيعيةالظواهريدرسالعلمإن.والعلمالفلسفة

حدفيالعلميدرسلاالعلملكن.الاجتماعيةوالظواهر

يسمىماإلىيتحولفإنه،ذاتهفيالعلميفكروعندما.ذاته

منالفلسفيةالمسائلمنعدداتتناولالتيالعلمفلسفة

العلميةالحقيقةهل؟العلميالمنهجما؟العلممابينها:

العلم؟قيمةوما؟والواقعالعالمحقيقةعلىتطلعنا

ولم.العلوممنمهمةميادينعدةالفلسفةعنتولدت

السائالقرننهايةإلىوالفلسفةالعلمبينتمييزمنهناكيكن

تصمىالفيزياءكانت،المثالسبيلفعلى.الميلاديعشر

مماجزءايشكلالنف!علمكانبينما.الطبيعيةالفلسفة

عشرالتاسعالقرنمطلعفيأما.الخلقيةالفلسفةيسمى

الفلسفةعنواللسانياتالاجتماععلمانفصلفقد،الميلادي

يعتبردائماالمنطقوكان.العلوممنمتميزينميدانينوصارا

منفرعايعدصارحتىكثيرا،تطورلكنه،الفلسفةفروعمن

الأساممية.العلوممنهيالتيالرياضياتفروع

،المثالسبيلعلى،وجوهعدةمنيختلفانوالعلمالفلسفة

بالنسبةالاختباريةالمعرفةفيالقصوىالدرجةالعلمبيئفقد

منالعديدفييفصلأنبالتاليواستطاعالمواد،منللعديد

الجدلأنذلكعننتجوقد.الفلسفةعكسحولها،الخلافات

والفلسفةالعلمأنعلى.الفلسفةخصائصعندائماكان

لاكتشافيسعىمنهمافكل:مهمواحدهدففييشتركان

الامحتطلاع،حبغريزةوإرضاءالمشكلاتوحل،الحقيقة

بحيث،والمشكلاتالمسائلمنالمزيديثيرأنأنهماكما

.والمشكلاتالمسائلمنالمزيدمعهحلكليجلب

القديمةالعصورفىالفلسفةكانت.والدينالفلسفة

والكونالحياةطبيعةحولمتعددةلتساؤلاتنتيجة

نمتالأمورهذهفيتأملاتذلكبسببوكان،والإنسان

وكذلك.بالفلسفةعرفماتشكلأضحتحتىوتطورت

المناطقمنعددفيدينيةنظراتالتأملاتهذهمازجتفقد

عنالتساؤلاتتلكدارتوقدما،حضارةفيهاكانتالتي

الفلسفةاهتمتوقد،ثابتةنواميسوفقومسيرهالكونخالق

إقامةبموضوعكبيرااهتماماالوسطىعصورهافيأوروبافي

وتعالى.سبحانهاللهوجودعلىالبرهان

يأادمعلىاللهأنزلهماالأصلفىفهوالدينأما

وبدعوخرافاتعدةشوائبعليهدخلتثمالبشر،

واحدةأمةذلكقبلوكانوا،ومذاهبشيعاالناسفاختلف

إلىيردونهموالرسلالأنبياءاللهفبعث،الحقالدينعلى

خاتمهم!س!محمدوكان.السبيلسواءويهدونهمالحق

يونص:فاختلفوا!واحدةأمةإلاالناسكانوما):تعالىقال

النبييناللهفبعثواحدةأمةالناسكان):وقال.91

بلنليحكمبالحقالكلابمعهموأنزلومنذرينمبشرين

.312:البقرةفيه!اختلفوافيماالناس

ليسللفلسفةالرئيسيالهدفأنالفلاسفةبعضويرى

مساعدةإنبلفقطبهماوالعملوالمعرفةالعلماكتساب

وشقاءهاوهمومهاالدنياالحياةمتاعبيتحملوالكيالناس

لاالواقعوفي.الفلسفةأهدافمنمهمرئيسىهدف

الدين.إلاالهدفهذاتحقيقيستطيع

الهدفهذاتحقيقفيالراغبونالفلاسفةكانهناومن

يقررهاالتيالدينيةالحقائقويتأملونالدينعلىيعتمدون

والمصير.أ!جودواالحياةعن

الإسلاميةالفلسفة

منأبتداءوالمسلمينالعربعندالعلومتطورترافق

الشرقيةبالفلسفاتاهتماممطهورالهجريالثانيالقرن

منعددقادهافلسفيةحركةتشكلإلىادىوأليونانية

الفلسفةانظر:.العربوغيرالعربمنالمسلمينالمفكرين

الإسلامية.

الشرقيةالفلسفة

الفرع:الشرقيةالفلسفةفىرئيسيانفرعانيوجد

وأخلاقى،دينىمنهماكلوأساس،الهنديوالفرعالصيني

بالعلم.اهتمامأيلهماوليس،والطابعالأصلحيثمن
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مندائماكانخطأن!(الصينيةالفلسفةعنالمعروفمن

تطورتوقد..واجتماعيةوإنسانية،عمليةأهدافها،حيث

أما.السياسىالمجتمبرالوضعلإصلاحوسيلةباعتبارها

أكثرئالروحانيالمااعليهاغلبأنهفمعلومالهنديةالفلسفة

علىالأولىبالدرجةاعتمدتوقد،السياسيالطابعمن

منزلةأنهاويزعمونالفيدا.تسمىالتىالمقدسةالكتببعض

للتفسيرصالحةفهىوبالتالى،الصدقكلوصادقةتنزيلا

الهنديةالفلسفيةالاراءمعظمركزتوقدللانتقاد.لافقط

الروحية.للحياةوالانقطاع،اليوميةالحياةمنالانسحابعلى

فيللمشاركةالجهودلبذلتميزتفقدالصينيةالفلسفةأما

.الحياةظروفتحسينأجلمنالدولةنشاط

أغرنافىبدأتالصينيةالفلسفةفإنمعروفهووكما

ظلتوقد.كونفوشيوسالفيلسوفمع.مقالسادس

اشسميةاص!!افلسفةهى،الكونفوشيةتسمىالتيفلسفته

عبرعديدةتفسيرأتفسرتأنهاورغم،قرونلعدة

تحسينعلىالناسمساعدةهدفهاكانفقد،الأجيال

والاطلاعالانضباططريقعن،شؤونهموإصلاححياتهم

لمناصبالمرشحونوكان.حياتهمأهدافيوافقماعلى

الأساسهوالذيال!صنفوشيالفكرفىيمتحنونالحكم

الصينيةفالحضارةوهكذا.قراراتمنالحكومةتتخذهفيما

الفلسفة.أهميةعلىتركيزاالحضاراتأكثر

صىهـالموجودةالمعروفةالأخرىالفلسفيةالمذاهبومن

اغرنافىظهرتكما،والواقعيةوالموهيةالطاوية:الصين

المحدثةالكونفوشيةتسمىحركةالميلاديعشرالثانى

سبقتها.التىالفلسفيةالمذاهبكلمنمستفيدة

وقد.الهنديةالفلسفةبدأتمتىبالضبطنعرفلا

حيثمإلدين،متداخلاالهندفيالفلسفيالفكركان

التفاسيرظهرتوقد.ديخيوهدفطابعذامعظمهكان

وتسمى،.مقالسادسالقرنأتناءالمقدسةللكتبالفلسفية

يعنيالذيدرشاناباسمالهنديةاللغةفىالدراساتهذه

فيلاسوفيا.اليونانقدماءيسميهكانمايطابقوهو،الرؤية

يعتبرون،الصينفيأوالهندفيسواءالناسكان

وكان.فكرينشاطمجردوليسالحياةفينمطاالفلسفة

العذابمنالتحررهوالهنديةالفلسفةفىالرئيسيالهدف

التشبثعنوالكف،والحواسالبدنعنالناتجينوالتوتر

الهند:فىازدهرتالتيالفلسفاتوأهمفيها.ومابالدنيا

مننفسهالوققفىتعتبراناللتان،والبوذيةالهندوسية

معقدةمنظومةأوجدواالهنودالفلاسفةبعضلكن.الأديان

لبعضوكان،المعرفةنظريةفىبحوثاوأنجزوا،المنطقمن

بمالأرواحتناسخبينهاومنالغربفيتأثيرالفلسفيةآرائهم

فىالتوالىعلىتحلأنيمكنالإنسانروحبأنالاعتقادأي

.أخرىأجسام

الغربيةالفلسفةتاريخ

مراحل:ثلاثإلىعادةالغربيةالفلسفةتاريخينقسم

منالقديمةالفلسفةمرحلةتمتد.والحديثةأ!سطى:االقديمة

وتمتد.الميلاديالخامسالقرنإلى.مقاسالغالقرن

القرنإلىالخام!رالقرنمنالوسطىأ!لسفةامرحلة

فتمتدالحديثةالفلسفةمرحلةأما.الميلاديينالسائكشر

الحديث.العصرحتىالميلاديعشرالسالغالقرنمن

وأعظم.يونانيةمع!مهافيكانت.القديمةالفلسفة

فىاليونانيينمنثلاثةكانواالقديمالعهدمنالفلاسفة

وأفلاطونسقراطوهم.م،قوالرابعالخامسالقرن

.المتأخرةالغربيةالثقافةفىفلسفتهمأثرتحيثوأرسطوبم

والمنطقوالعلمالطيعةوراءبماالمتعلقةأخربافأفكار

المدارسبعضأنكما،إليهمأصلهايرجع،الأحلاثوا

القديمة.اليونانبلادفىازدهرتالمتميزةاغلسفيةا

اليونانيين،الفلاسفةأوليعتبرون.لسقراطالسابقون

ميلادقبيلعاشوأمعظمهمأنإلىتسميتهموترجع

علىيهتمونوكانوا..مق946نحوأي،سقراط

الحقيقةأصلوكذا،ومصدرهالكونبطبيعةالخصوص

المظهر،ورأءالكامنالجوهريعرفواأنأرادواكما.والواقع

حقيقته.علىالمظهرندركأنيمكنبهإذ

كمعظمكانوا،لسقراطالسابقينالفلاسفةإن

فوققوىأوآلهةبوجوديؤمنونلاأ!ا،المعاصر+ت

ذلكعنفعوضا.أحداثمنيقعمافيتتسبب،أ!بيعة11

منمستمداتفسيرأأطبيعيةاأطظهاهرةيلتمسونكالوا

باعتبارهالكونإلىالفلاسفةهؤلاءنظروقد.الطبيعة

بفكرهالإنسانيستطيعالتىالموحدةالظواهرمنمجموعة

الأجوبةمنالعديدأعطواوقدما.تفسيرالهايوجدأن

نأغير،الأساسيةالفلسفيةللمسائلالمتضاربةالختلفة

صدقترحإلىلالسقراطالسابقينالفلاسفةأهمية

شيءكلقبلاهتمواكونهمإلىترجعمابقدرأجوبتهم

فلسفيةتقاليدآنذاكلهمتتوفرلمبانهعلما،المسائلببحث

تراثإلىتحولتالتيهيأفكارهمإنبلمنها،يستفيدون

.اللاحقونالفلاسفةمنهينهل

دأئماكانأنهرغممكتوبأثرأييتركل!ا.سقراط

أفكارهوصلتناوقد،الفلسفيةالمناقشاتفىينهمك

تلميذهكتبهاالتىالحوار،مجا!طريقعنومناهجه

علىيشرفرئيسياشخصاسقراطبرزحيث،أفلاطون

الحقيقة.عنالبحثعمليةويشرحالحوار،

والأسواقالشوارعفىوعلمأثينا،فيسقراطعاش

حاولكما،والجوابالعسؤالبطريقةالرياضيةوالملاعب

المعرفةمثلالتجريديةالأفكارلبعضدقيقاتعريفايضعأن

أسئلةطريقعنذلككل،والحكمةوالعدلوالفضيلة
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كيف؟تعني:ماذانوعمن،متلاحقةصارمةمحكمة

الطريقةيسمىالذيالإجراءهذاإنذلك؟عرفت

النموذجيةالفلسفيةالوائقمنأصبحأنمالبثالسقراطية

.سقراطانظر:والحوأر.بالمناقشةتعنىالتي

أفكاراالغامضةبالاراءيستبدلأنسعقراطأراد

ويفضحأثيناأعيانبعضيجادلكانماوكثيرا،واضحة

العداوةلهسببمما،والحكمةللمعرفةالفارغادعاءهم

علىخطرايشكلأنهبدعوىبالموتعليهفحكم،بينهم

يواصلالذيللفيلسوفرمزاأصبحوبذلك،الدولة

الثمن.كانمهماالحقيقةعنبحثهباستمرار

حقيقةمعرفةإلىالتوصليمكنلاأنهيعتقدكان.أفلاطون

طريقهاعنالمدركةالأشياءلأن،الحواسطريقعنالأشياء

يستيملاالإنسانأنويرىباستمرار.ومتغيرةالزوالسريعة

لاالتيالأشياءيخصفيماإلاالأصيلةالمعرفةإلىيتوصلأن

التيالأمورمنذلكوغيروالخيروالجمالالحقيقةمثلشغير،

.الأشكالأوالأفكارسماهاالتي،بالعقلندركها

للحقيقة،مطابقةوحدهاالأفكارإن:أفلاطونيقول

عنمنعكسةصورهىإنماكلهاالأخرىالأشياءوأن

باسمتعرفهذهالنظروجهةأصبحتوقدالأفكار.

الخير،فكرةهىالأفكارأعظمأنأفلاطونيرى.المثالية

الهدفهوبل،بالبحثالأجدرهوالخيرموضوعوأن

الحياةأنأيضاويرى،الأخرىالأشياءكللهتخضعالذي

الأبدية.الحقائقفيللتأملالإنسانيكرسهاالتيهىالمثلى

،المستوىهذاإلىوصلإذاالإنعسانأنيعتقدأنهعلى

قدراتهويستعمل،الناسدنياإلىيعودأنلهينبغي

نأأفلاطونيعتقدكذلك.الإنسانيةخدمةفيومعلوماته

وقد.المماتعندهالكوحدهالجسموأن،خالدةالروح

عنالفلسفيةالغربيينتصوراتإثرأءفيأفكارهساهمت

اللاهوتتناولهاالتي،الخالدةوالحقائقوالروحالجسم

.أفلاطونانظر:.الشرحمنبمزيدبعدفيماالنصرانى

تطرقفقد،أفلاطونتلامذةأعظميعتبرأرسطو.

فكرةأبتكرالذيوهو،زمانهفيالمعروفةالمواضيعلجميع

منهاواحدكلينفردبحيث،العلومواختلافالعلم

فىآلففإنهولذلك.بهالخاصةالموادويتناول،بمبادئه

وعلمالنفسوعلمالفلكوعلمكالفيزياءالمواضيعمختلف

أنهكماالتشردقوعلمالأعضاءوظائفوعلمالأحياء

تعرفأصبحتالتيالأولىالفلسفةسماهمافيبحث

الميتافيزيقا.باسمبعدفيما

:قالحيث،فلسفيةمنظومةأنشأمنأولأرممطويعد

منظومةمنأجزاءهيإنماوالمعرفةالبحثفروعكلإن

المفاهيممنبجملةبينهافيمامترابطةوهى،شاملة

فيوجدتماالأشياءجميعأنأرسطويعتقد.والمبادئ

فإنفلسفتهوبمقتضى.معينغرضلأداءإلاالطبيعة

أجلهمنالذيللغرضتابعةللأشياءالطبيعيةالخصائص

خصائصهاإبرازإلىتسعىالأشياءفجميعلذلل!،وجدت

.الغرضذلكلتأديةبالسعي

بحوثهفىأرسطواعتمدهالذيالأساسيالمنهجيتمثل

الانتقالثم،نعرفهبأننانعتقدأو،نعرفهمماالانطلاقفي

)ماالميتافيزيقاكتابهفيأماولماذا؟ماذأ؟كيف؟:للسؤال

حدفيالذيالأولالسببفكرةشرحفقد(،الطبيعةوراء

التفسيرفيهوجدحيثآخر،سببأيعنناتجاليسذاته

بعدفيماالنصارىاللاهوتيونتبنىوقدللوجود.النهائي

الله.وجودعلىأساسيابرهاناالفكرةهذه

وإنخيرايراهلمايسعىإنسانكلإنأرسطو:ويقول

ويعني،الصالحالعملفيبل،اللذةفيتكمنلاالسعادة

الأمورخيرأنأي؟الطرفينبينالوسطبمقتضىالسلوكبه

بينالوسطهىفالشجاعةالمثالمسبيلعلىأوسطها،

ذلكهوحقاالسعيدالإنسانلكنوالتهور.الجبنالوفين:

أرسطو.أنظر:.التأملىالتفكيرفىعقلهيستعملالذي

فيالرئيسيتانالمدرستانهما.والأبيقوريةالرواقية

عامأرسطووفاةبعدبرزتاحيث،اليونانيةالفلسفة

هوالمعرفةمنالهدفأنالمدرسفنتعاليمفمن..مق322

راضية.هانئةحياةيحياأنمنالإنسانتمكين

الإنسانإنالقائل،الرواقيزينونهوالرواقيةمؤسس

الخصالأعظمهىالتيبالفضيلةللتحلييسعىأنيجب

الاعتقادأي،المحضةالحتميةبالرواقيونيؤمن.الحميدة

هيماعلىتكونأنعليهامحكومالأشياءجميعبأن

يرضىأنوالفضيلةبالحكمةيتحلىبمنيجدرلذلك،عليه

يستفيدلكيوسعهفيمايبذلوأن،تغييرهإلىسبيللابما

بينمنكانحيثروما،فيالرواقيةانتشرتوقد.منه

شيشرونتوليوسماركوسالدولةرجلزعمائها

أبيكتيتوس.والمعلم،أوريليوسماركوسوالإمبراطور

فياعتمدالذيأبيقورأسسهافقدالأبيقوريةأما

فيالوحيدالخيربأنالفكرةأياللذةمبدأعلىفلسفته

كلهاتعدلااللذاتإن:قاللكنه.المتعةفييتمثلالحياة

والاعتدالبالهدوءالمصحوبةهيالحسنةفاللذات.خيرا

نإأبيقور:يقول.الألمإلىتفضيقدالمتطرفةاللذاتلأن

حيث،الأذهانوسلامةالأبدانصحةهىاللذاتأحسن

الألم.منفيهاالإنسانيتخلص

بيرهوأسسهاالتيالفلسفيةالمدارسمنالشكوكية.

الرواقيةالفلسفاتفيهاازدهرتالتينفسهاالفترةفيالأليسي

يعرفأنيستطميعلاالإنسانإنبيرهو:يقول.والأبيقورية

دقيقةمعلوماتتعطيناولاالخطأ،فيتوقعناحواسنالأنشيئابم

هيإنمابالمعرفةالادعاءاتفكللذلكالأشياء،حالةعن
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كلنعاملأنفينبنىالمعرفةعنعاجزونأنناوبما.باطلة

.الأحكامإصدارعننمتنعوأن،باللامبالاةالأشياء

أفكارلبعضجديدةصياغةكانت.المحدنةطونيه6الأفا

منالذيأفلوطينطرفمنالمعدلةصورتهافىأفلاطون

لقد.الميلاديأسثالثاالقرنفيبمصروعاشولدأنهالمعتقد

تكتملوبذلك،الوحدانيةإلىالإنسانيرشدأنحاول

متشوقةالإنعسانروحأنأفلوطينيعتقد.الإنسانسعادة

التجربةطريقعنإلايتحققلاوهذا،باللهللالتقاء

اليونانيةالفلسفةبينجسرافلسفتهتعتبرلذلك،الروحانية

نأمنهاويستفاد،الأولعهدهافيالنصرانيةوالفلسفة

باللهالإيمانطريقعنإلاتنكشفلاالكبرىالحقائق

العقل.طريقعنوليس،الإلهىوالفضل

أثناءأخربيةاأغلسفةاتطورت.الوسطىالقرونفلسفة

اللاهوتمنجزءاجعلتهادكيفيةالوسطىالعصور

العلمي.البحثمنمستقلافرعاكونهامنأكثر،النصرانى

ماسوىآثارمنوالرومانيةاليونانيةللفلسفةيبقفلموهكذا

الديني.الفكرعلىأثرمنتركته

أوائلفىالفلاسفةأشهرأوغسطينالقديسكان

بدأيةفىآلفهالذياللهمدينةكتابهففي.الوسطىالعصور

منتفسيراالبشريللتاريخأعطىالميلاديالخامسالقرن

الله،مدينةفىيعيشونالذينالنصارىبينصراعإنهحيث

يقولالدنيا.مدينةفىيعيشونالذينوالمرتدينوالوثنيين

جزاؤه!ايكونسوفاللهمدينةأصحابإن:أوغسطين

أ!نينافعموفالدنيامدينةأصحابأما،الأبديالخلاص

السائدةالوثنيةزعزعقدالكتابهذاإن.المستديمالعذاب

الوقت.ذلكخلالالنصرانيةانتشارفىوساعدروما،فى

الفكرمنمنظومةسادتالوسطىالقرونف!سفةفي

عشرالخامصوالقرنعشرالثانيالقرنبينالمدرسيةتسمى

للاستقصاء،فلسفيمنهجإلىتشيروالمدرسيةالميلادلين.

التيالأولىالجمامعاتفيواللاهوتالفلسفةأساتذةاستعمله

المدرسيين.يسمونوكانوا.الغربيةأوروبافيظهرت

مع،للمفاهيمالدقيقالتحليلعلىالمدرسيالمنهجيعتمد

استعملوقد.المفاهيملتلكالختلفةالمدلولاتب!تالبارعالتمييز

التىالمبادئمنانطلاقاالاستنتاجيةالمحاكمةالمدرسيون

أسارضة.اللمشكلاتالحلولإيجادبقصد،بمنهجهموضعوها

إلىأرسطوأعماللترجمةنتيجةالمدرلمميةنشأت

الوسيط.العصرفيالنصرانيةالكنيسةلغةهىالتياللاتينية

أفكاربينالتوفيقعلىآنذاكالمفكرينحثتالأعمالفهذه

أشهرإن.النصرانيةوالعقيدةوالتوراةالرئيسيةأرسطو

ىاجت!!حيث.الأكويخىتوماالقديسهوالمدرمميين

أصبحتإنهاحتى،اللاهوتىوالفكرأرسطوفكرفلسفته

الكاثوليكية.اشومانيةللكنيسةالرسميةالفلسفةهى

الفلسفة،تطورفىقيمةمساهماتالمدرمميونقدم

حيث.اللغةفلسفةمجالفىأعمالمنقدموهمامنها

للعالم.تصورنافىتؤثرأناللغةلخصائصيمكنكيفبينوا

الفلسفية.البحوثفيالمنطقأهميةعلىركزواأنهماكما

ثقافيةحركةاوروبافىقامت.الحديثةالفلسفة

الوسطى،العصورنهايةأعقبت،النهضةتسمى،كبرى

والفلسفةالوسطىالقرونفلسفةبينانتقاليةفترةوشكلت

إلى0013نحومنإيطاليافيالنهضةنشأت.الحديثة

إعادةعننجمتجديدةصحوةوكانت،ام006

بماالنهضةتميزت.والرومانيةاليونانيةالثقافةاكتشاف

كالفلك،العلومبعضفىكبيرتقدممنفيهاحدث

باسمالمعروفينالعلماءأنكما.ياضياتواضوالفيزياء

ودراسةالبشريةالكائناتأهميةعلىأكدواالإنسانيين

التركيزفهذا.الحياةأسرارفهمأجلمن،أغديماالأدب

فيكبيرتغيرحدوثإلىأدىوالإنسانياتالعلومعلى

ضعفتوهكذاوتقنياتها،،الفلسفيةالبحوثأهداف

اللاهوتىالفكرمعروابطهامنالفلسفةوتحررت،المدرسية

الوسطى.القرونمنالموروث

الفلاسفةأوائلمنالإنجليزيبيكونفرانسيسكان

بيكونيعتبرونالمؤرخينومعظم،العلمىللمنهجالمؤيدين

ومن.العصريةالفلسفةمؤسسيالفرنسيديكارتورينيه

ام(؟06)5التعليمفيالتقدبم:الرئيسيةبيكونمؤلفات

هيإنماالمعرفةأناوضححيثأم(،062)الجديدالمنطق

بالطريقةإلاعليهاالحصوليمكنلاالتىاغدراتاصتقدرة

تتوافرجديدا،عالمابيكونتصوروقد.أجحثافيالاستقرائية

قوانينفىبالبحثتحقيقهويمكن،الراحةواوقاتالثقافةفيه

سوفبماتنبأقدالعالملهذابوصفهإنهومجرياتها.الحياة

حضارية.آثارمنالتقنيةوالهندسةالعلومفيللتقدميكون

ظهرتفلسفيةنووجهةفيتتمثل.العقلانيةالفلسفة

نأهىفيهاالرئيسيةالفكرة،الميلاديعشرالسابعالقرنفي

الإدراكوأن،للمعرفةكمصدرالتجربةعلىمقدمالعقل

.المبادئمنبالمزيدصحتهعلىالبرهانإقامةينبغيالحسى

عن،والواقعالعالمطبيعةيحددواأنالعقلانيونحاوللقد

ذاتهاحدفىهيأنهاثبتقدمقدماتمنالاستنتاجطريق

العملياتإجراءعلىأكدواأنهمكماالمبدأ،حيثمنيقيسية

رينيه:همالعقلانيةالفلسفةوزعماء.الرياضياتفى

ديكارتكانلايبنيز.وغوتفريتسبينوزا،باروك،ديكارت

اخترع.نفسهالوقتفيموفيلسوفاالرياضياتفيعالما

مثل،للعلوممتينةاسسبوضجعواهتم،التحليليةالهندسة

جدامشغولاكانوهكذا.للرياضياتوضعهاالتيالأسسى

الاليالمذهبدعاةمنديكارتوكان.المعرفةألسه!بوضع

الفيزياءبنوأميصللتفسيرقابلةالطبيعيةالعملياتبأن)القائل
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اليامترابطةالفيزيائيةالظواهركليعتبرأنهأيوالكيمياء(،

مشكلةفلسفتهأثارتوقدوالأثر.العلة:قانونيبموجب

بينهما؟تمتكيف:والمادةالعقلبينالعلاقة

منوالعلىفلسفيةمنظومةأنشأفقدسبينوزاأما

منالفلسفيةالاستنتاجاتيستخلصأنحاولإذالهندسة

أنهاتفترضالتيأي،المركزيةالبديهياتمنمحدودعدد

يكنلم.التعاريفمنوكذلكبها،المسلمالحقائقمن

بل،الكونخلقوأنهالبشرفوقكائناالإلهشصورسبينوزا

الفلسفةدعاةمنأيضاسبينوزايعد.الكونفيالإلهتمثل

وكانحتما.مقدرالكونفىشىءكلأنيرىلأنهالالية

يشرحأنأرادحيث،أخلاقيطابعذاالأساسىهدفه

فيمرضياراضياعاقلاحرايكونأنللإنسانيمكنكيف

زعمه.فيالحتميةتسيرهالذيالعالمهذا

العواملأحدإلاهوماالعالمهذاأنلايبنيزاعتقد

هوالحالىالعالمأنيبينأنحاولكماتصورها.الممكن

أراداللهإن:يقولأنذلكمنوقصده،العوالمتلكأحسن

التالية:المشكلةيحلأنحاولوهكذاخيرا.بالبشرية

يوجدأن،والكمالبالقدرةيتصفالذيللهيمكنكيف

لايبنيزفإنكذلكوالشر؟العذابمنبأنواعمليئاعالما

حسابتطويرفىساهمانيوتنإسحاقالإنجليزيوالعالم

لتطويرالسابقينمنلايبنيزأنكما.والتكاملالتفاضل

فيالرياضيةوالعملياتالرموزاستعمالأي،الرمزيالمنطق

المنطق.لمشكلاتالحلولإيجاد

أهميةعلىالتجريبيةالفلسفةتؤكد.التجريبيةالفلسفة

يعتبرلها.وأساساللمعرفةمصدراالحسيوالإدراكالتجربة

عشرالسادسالقرنفيعاشالذي،لوكجونالإنجليزي

بعدهمنجاءثمالكبار،التجريبيينالفلاسفةأولالميلادي

،هيومديفيدوالأسكتلندي،باركلىجورجالأيرلندي

عشرالثامنالقرنفيالتجريبيةالفلسفةتطويرتولياحيث

.الميلادي

الذيالإنسانيالفهمعنمقالةكتابهفيلوك،حاول

ومداهاالبشريةالمعرفةمنشأيحددأنأم(،096)عامصدر

الأفكار:فطريةأفكارتوجدلاإنه:لوكيقولوصحتها.

عندالإنسانأنويعتقد.الولادةقبلالإنسانفيالمطبوعة

لذلك.الورقمنالبيضاءالصفحةمثلعقلهيكونولادته

.والمعارفجمئالأفكارمصدرهيفالتجربة

يعرفهماكلكانإذا:التاليةالمسألةباركليتناول

التأكدإلىالسبيلفكيفما،شىءعنفكرةمجردالإنسان

وكان؟الفكرةتلكمعيتطابقالعالمفيشىءوجودمن

وجودلافالشيء،إدراكهبحصوليحدثالوجودأنجوابه

إنماالماديةالأشمياءأنأي،الإنسانعقليدركهعندماإلاله

مستقل.وجودلهاوليس،العقلفيمرسومةأفكارهى

وباركلىلوكنظرياتشرحفيتوسعفقدهيومأما

تقريبا،شيءكللحوالشكمننوعإلىالأمربهوانتهى

انطباعاتهىإنماالعقلمحتوياتجميعإن:قالحيث

أصلهاإلىالاهتداءيمكنفكرةبالبالتخطروقدوأفكار.

سابق.انطباعفىالمتمثل

الذيالانطباعيحددأنبالإنسانيجدرأنههيوميرى

بالبالتخطرالتيفالفكرةمعينا،معنىوأعطاهاالفكرةأنتج

كذلك.المعنىعديمةأنهالابدأصلهاعلىنستدلأنغيرمن

المستقبلأنمنالتأكديمكنكيف:التاليةالمسألةهيومأثار

الطيعةقوانينستمارسهلأي؟الماضىمثليكونسوف

أننستطيعلابأننافأجاب؟نفسهالسابقالمنوالعلىعملها

نفسه.المنوالعلىالسيرفيتستمرسوفجميعاأنهانؤكد

كبيرفكريبنشاطالنهضةعصرتميز.العقلعصر

القرنأواخرإلىواستمرالميلاديعشرالسابعالقرنخلال

عصرأيضاتسمىالفترةهذهإن.الميلاديعشرالسابع

بدلأالعقلتحكيمعلىآنذاكالفلاسفةركزحيثالتنوير،

يرى،المقدسةالكتبطريقعنالتنزيلعلىالاعتمادمن

الحقيقةإلىبالتوصلالكفيلةالوسائليوفرالعقلأنهؤلاء

الهناءيحققتنظيمأالبشريالمجتمعوبتنظيم،العالمحول

،ولوك،ديكارت:همالفلاسفةهؤلاءوأبرز.للإنسان

وفولتير،روسو،جاكجانمنهميعدكما.وهيوموباركلى

الفرنسيينالفلاسفةمنوغيرهموديدرو،،ودينيس

الفلاسفة.باسمالمعروفين

نظرياتهىالعقلعصربهاتميزالتيالافكارأبرزإن

ويعرف،البشريالفهمحدوديرسمأنلوكأرادفقد.لوك

بهايهتديلعله،المعلوماتتحصيلعلىالإنسانقدرةمدى

نأيبينأنحاولكما.حياتهفىمنهاوينتفع،سلوكهفي

والحقوقوالحريةالتسامحمبادئوفقيتعاملواأنيجبالناس

صدرالذيالحكومةعنمقالتانكتابهففي.الطبيعية

الثورتانمنهانهلتالتيالفلسفيةمس!19وضعأم(،96)0

.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفيوالفرنسيةالأمريكية

عاشالذيالكبيرالألمانىالفيلسوفكانطإيمانويلفلسفة

لكلالأساسهىتكونتكادالميلاديعشرالثامنالقرنفي

فلمسفةوتسمىبعد.فيماظهرتالتيالفلسفيةالتطورات

كانطتأثروقد،المتعاليةالفلسفةاوالنقديةالفلسفةكانط

بينالجمعإلىسعىحيثالشكوكية،هيومبفلسفة

المحفالعقلنقدكتابهففي.والتجريبيةالعقلانية:الفلسفتين

وصفيةدراسةيقدمأنكانطحاولام(،781)صدرالذي

يمكنمايبينلكى،وحدودهالبشريالعقللقدراتنقدية

إدراكمنيمكنناالعقلأناستنتجوقد.يعرفأنيمكنلاوما

كانطيعتقدماهيتها.فيأبداوليس،فقطظاهرهافيالأشياء

جهازمجردوليسالمعرفةفينشطبدوريقومالعقلأن
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الوظيفةهذهويؤدي،الحواسمنيتلقاهاالتيالوقايعلتسجيل

مستقلةوهي،الفهممنأساسيةأش!سالأومقولاتخلالمن

خلالفمن،معنىأيلتجربتنايكونلنوبدونهاالتجربةعن

تجاربناعلىولالاعتمادالذهنيةوالعملياتالمقولاتهذه

الأشياءمعرفةأي،المعرفةإلىنتوصلأننستطجع،الحسية

غيرها.دون،الحسيةللتجربةالخاضعة

وجودلإثباتالمعتمدةالتقليديةالبراهينكانطانتقد

مسألةتناولتلكونهابمباطلةكلهابأنهامتذرعا،الله

قدراتتتجاوزفهىوبالتالى،التجربةنطاقعنخارجة

صدرأسذياالعمليالعقلنقدكتابهففي.البشريالعقل

فى!الممبةأأحقلاأي؟العمليالعقلإن:قالأم(،)788

وكذلك،نعملأنيجبكيفيرشدنا،الممارسةمجال

نأغيرمن،اللهبوجودللاعتقادعمليةعقليةحجةلنايقدم

.وجودهعلىقاطغادليلاالحجةتلكتكون

فىكانطفسلفةأثرتعشر.التاسعالقرنفيالفلسفة

التاسعالقرنفيظهرتالتيالفكريةالمن!وماتمنالعديد

ماركس،وكارلهيجلفريدريكيدعلىالميلاديعشر

التاريخىالتغيرحولنظرشههيجلشرححيث،الألمانيين

المتناقضاتب!تأضنازابأن،الهيجليةالجدليةتسمىالتي

حوأ!قدر.نقيضهاإلىثمجديدةوحدةنشوءإلىيؤدي

يعتقد.الجدليةالماديهيسمىماإلىهيجلنظريةماركس

الأفكاركلوأن،واقعيةوحدهاالماديةالأشياءاأن!سمار

بينالجدلىالتنازعوأن،اقتصاديأساسعلىمبنية

قيامإلىيفضيسوفالصناعي!ت،والعمالالرأسماليين

وسيا!ميا.اقتصاديانظاماالاشتراكيةسماهاالتيالشيوعية

،ملحداكانفقدالألماىالفيلسوفلمجتشه،فريدريكأما

فيصدرالذيزرادشتتكلمهكذاكتالهفيأعلنحيث

علواذلكعن)تعالىمات،قداللهأنأم-ء88أ883

قوةمنمالهافقدتالإلهفكرةأنبذلكوقصدكبيرا(،

يبحثواأنإلاعليهموما،الناسلسلوكوضابطادافعابوصفها

نيتشهتنبأوقدحياتهما،فيلهايهتدون،أخرىفكرةعن

ضع!منيشكولاأ!دياالأمثلالإنسانأوالسوبرمانبظهور

الأخلاقإلىالاحتكاملأنالأخلاقإلىيحتكمولاالبشر،

نأيسبغيفالسلوكالأقوياء.شيممنوليسالضعفاءشيممن

علىللسيطرةالإنسانميلأيبمالقوةإرادةعلىقائمايكون

نوعإلىيسعىسوفوالسوبرمان،أهوائهفيوالتحكمغيره

مسعاهتحقيقعلىقدرةمنبمالهوالتفوقالكمالمنجديد

الضعفاء.بأسلوبلاالأقوياء،بأسلوبللسلطة

التالمعصا!ضن!ورلإىلترافىالمنصةمذهبسيطر

قال.ميل!شيوارتوجون،بينثامجيرميبزعامةالميلادي

معيارهوالنالرمنقدرلأكبراسمعادةمنقدرأكبر:النفعيون

الحقيقة،اتحاهتحددالتيهيالمنفعةأنأي؟والباطلالحق

الاجتماعيةالمؤسساتفكلكدلككذبا.أمكانصدقا

إلىتحويلهماينبغيوالحكومةالتشريعيةالمؤسسةوبالأخص

كتابهفىميليقول.السعادةمنقدرأكبريحققجهاز

الخضوعهذاإنام(:)986صدرالذيالنساءخصوع

وقد،التامةالمساواةبمبدأتعويضهينبغىللرجالالقانوني

ميل.عصرفىالتوريةالأفكارمنالفكرةهذهاعتبرت

القرنفيالفلسفةشهدت.العشرينالقرنفيالفلسفة

أثنتان،رئيسيةحركاتخمسانتشارالميلاديالعشرين

بلدانفيكبيرتأثيرأ!ماكانوالظواهريةالوجوديةمنها:

الذرائعية،:الأخرىالثلاثالحركاتأما.أخربيةاباأورو

تأثيرهامارستفقدالفلسفيوالتحليل،المنطقيةوالوفعية

وبريطانيا.الأمريكيةالمتحدةالولايات!ىخصوضا

تأثيرأصبحالميلاديالعشرينالقرنمنتصففي

الثانيةالعالميةالحربأنوذلكملحوظابمالوجودية

والقطيعةباليأسعاماشعوراولدتأم(1-459)939

بأنالاعتقادإلىأفضىقدالشعورهذا.القائمالوضعمن

أصبحتعالمفيبهمتليقالتيالقيمينشئواأنعليهمالناس

علىتلحالوجوديةأنكمابمالجدوىعديمةفيهالقديمةالقيما

اختياراتهميجددواأنعليهميجبالأفرادإن:القول

أنماطتوجدلالأنه،المتميزةشخصيتهمعنيعبرونوبذأك

الفرنسيالكاتبويعتبرفرضا.أغرداعلىتفرضموضوعية

الوجوديين.الفلاسفةأشهرسارتربولجاد

الألمانيالفيلسوفأنشأهافقدالظواهريةالفلسفةأما

وبالتالى-الظواهريةمهمةأنتصورالذي،هوسيرلإدموند

موضوعاتأي،الظاهرةوصففيتتمثل-الفلسفةمهمة

كلعنمستقلةوبكيفيةقةبدوصفها،الشعوريةالتجربة

هذاأنهوسيرلويعتقد.العلممنالمشتقةالافتراضات

فلسفيا.إدراكاالواقعإدراكإلىيؤديأنشأنهمنالعمل

العشرينالقرنفييمثلهاالتىأ!ذرائعيةاالفلسفةأما

نأفتؤكد،ديويوجونجيمسوليمالأمريكيانالميلادي

علىالأفكاراشتمالأنوذلكأطعمل،خاضعةالمعرفة

بالتطيق.ارتباطهابمدىمتعلقوالحقاجسالمعانى

فيينافينشأتالتيالمنطقيةالوضعيةالفلسفةأما

:فتقولالميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتفىبالنمسا

العلمتعتبروهى.العلملغةمنطقتحللأنينبغىالفلسفةإن

لافائدةالطبيعةماوراءبأنوتدعيللمعرفةالوحيدالمصدر

لاالقولأنأيبمالتحققإمكانيةمبدأعلىاعتمادا،منه

مطابقأنهالحسيةأضجربةباثبتإذاإلامعىلهيكون

أكبرمنآيرجولألفردالسيرالبريطانىويعد،للحقيقة

المنطقي.الوضعىالمذهبفلاسفة

الحلولتوجدأنعامةالتحليليةالفلسفةحاولت

اللغةمفرداتتحليلطريقعنالفلسفيةللمشكلات
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أدطالفلسفةهذهاتجاهاتبعضحاولتكماومفاهيمها،

تنحلالتقليديةالفلسفيةالمشكلاتبعضأنعلىتبرهن

صيغتالتيالعباراتتحليلبمجرد-تزولأنهاأي-تلقائيا

مناللغويالتحليلتستعملمنهاأخرىاتجاهاتوهناكبها.

لكنالتقليديةالفلسفيةالمشكلاتعلىالأضواءإلقاءأجل

منهجمارسواالذينالفلاسفةأشمهرومنتزيلها.أنغيرمن

الذي،فيتجنشتاينولودفيج،راسلبرتراند،الفلسفيالتحليل

إنجلترا.فيوتعلمدرسلكنهالنمسا،فيولد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفلسفةفروع

الميتافيزيقاالمنطقعلم،الجمالالأحلاق

الشرقيةالفلسفة

الكونفوتسيةالزيديةالإسلامفيالأخلاق

كونفوشيوسالسيحيةلإسماعيليةا

يةتريدلمااالشنتوعرةلأشاا

المعتزلةالشيعةعشريةالاثناالإمامية

منكيوسلصوفيةايةالبوذ

وسيةلهنداويةلطاالجهميةا

اليانيةالإسلاميالكلامعلمالخوارج

الإسلاميةالفلسفةالدروز

نيةياالقادزونزي

القديمةالفلسفة

الفلسفيةالحركات

مذهب،اللذةالكلبيةالفلسفةالمحدثةالأفلاطونية

الذريالمذهبسقراطقبلمافلسفةالشكوكية

المشائيةالملسفةالرواقيةالفلسفة

تراجم

لومميوس،سيكابارمنيدسأبيقور

ركوسما،شيشرونبورفيريليكتيتوسأ

ليسطالأليسىابيرهوأرسطو

غورثفيثايصبموقردطونفلاأ

يسدلياركاحينيودفلوطينأ

لوكريشيسالإيلىرينونإمبيدوقليز

أوريليوسماليكوسالرواقيزينونكسممدرناأ

هرقليطىسقراطكسيميحيسناأ

الوسطىالقرونفلسفة

الغنوصيةئيالجبابيترأبيلارد،

نصربوأ،بىالفارالغزالىاحامدبوأالصفادخواا

يوسصأبو،الكنديحنبلالنالحسنأبو،الأشعري

بيتر،لومباردخلدونالنتوماالقديس،الأكويى

المدرسيةجون،سكوتسدس!القديسالكبير،ألبرت

العلاءأبو،المعريالراولديابنالقديس،أسميلم

موسى،ميمونابنرشدابنالقديسأوعسطير،

عطاءبنواصلسينااب!القديسبونافنتورا،

أكامأوفوليمالدي!محي،عربياب!مانليوس،بوسيس

روجر،بيكون

الحديثةالفلسفة

الفلسفيةالحركات

المنفعةمدهبالوضعيةالفلسفةالعقلعصرالتجريبية

يةلوجوداالفمومنولوحيالعقلانيةاالذرائعية

الماديةالمتعاليةالفلسفةالعدمية

تراجم،

أوليسورينكيركيحارد،برتراند،راسلوالدورالف،إمرسون

فلهلمغوتمريتلايشير،جاكجانروسو،خوسيهحاسيتإيأورتيحا،

هيرمانرودلصلوتز،بولجادسارتر،ديهميجلأولامولو،

جون،لوكجورج،نانتياساحورج،باركلى

برييلجا،رسيلماهربرت،سبنسربليز،لسكابا

لركا،ركسماروكبا،سبيموزانسيسفرا،ليدبرا

جاك،نريتامارثرآ،ورلنهاشونواحيورد،نولرو

مندلسود،موزيس،فريدريتششيلنجبوبر،مارتن

مونتسكيوفولتيرهنري،بيرجسون

فريدريك،نيتشهلودليجع،فيتحنشتايننيكولاس،بيردييف

مارتينهايدحر،عوتليبجوهانفيشته،تشارلز،بيرس

يوهانهردر،لودفيج،فيورباخنسيسفرا،ليكولى

توماس،هوبزلبيرامو،كابيير،ليل

.!.و.ج،هيجلنويليما!،نطكاجيرمي،بينثام

ديفيد،هيومبينيديتو،كروتشيالدينتقي،تيميةالن

نورثألفرد،تحهدواوجولستأ،كونتوليم،جيمس

كارلسرز،يادرالماركيز،كوندرمميهينيسديدرو،د

رينيه،رتيكاد

لموضوعاصرعنا

الفلسفةأهمية-أ

الفلسفةفروع-2

الأخلاق-د)الميتافيزلمجا(الطبيعةوراءما-أ

الجمالعلمهـ-المعرفةنظرية-ب

اللغةفلسفةوالممطهق-ج

الأخرىوالميادينالفلسفة-3

والعلمالفلسفة-أ

والدينالفلسفةب

الإسلاميةالفلسفة-4

ال!ثرقيةالفلسفة-5

الغربيةالفلسفةتاريخ-6

الحديتةالفلسفة-!القديمةالفلسفة-أ

الوسطىالقرونفلسفة-ب

أسئلة

الحديثة؟الفلسعةإيجادفىالمساهمونمن-أ

والتقمية؟الاليةبينالاختلافوجوهما-2

الإنسانية؟بالمعرفةالعلاقةذاتالفلسفيةالفروعما-3

العملية؟التجريبيةوالمعرفةالفكريةالمعرفةما-4

القديمإن؟الهسديةوالصينيةالفلسفتينبينالاحتلافوجوهما-5

؟الميلاديالشرينالقرنفىوجدتالتيالفلسفيةالحركاتأهمما-6

أطمجتمع؟الفلسفيةبالأفكارالتعليميتأثركيف-7

السقراطى؟الأسلوبما-8
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الإدمهلاميةالفلسفة

منالفلسفةالمسلمونعرف.الإثميةالفلسفة

هـ،387)تالخوارزمىذكرفقد.اليونانيينخلال

كلمةمنمشتقةالفلسفةلم"أنالعلوممفاتيحفىم(799

فلماالح!صمة،محبةوتفسيرهافيلاسوفياوهييونانية

ومعنى،منهالفلسفةاشتقتثم!،فيلسوف:قيلعربت

أصلح.هوبماوالعملالأشياءاحقايتعلمالفلسفة

الجزءوالاخرالنظريالجزءأحدهماقسمينإلىوتنقسم

هذين،غيرثالثاقسماالمنطقجعلمنومنهم.العملي

منومنهم،النويالعلمأجزاءمنجزءاجعلهمنومنهم

لها.والةمنهاجزءاجعلهمنومنهم،للفلسفةآلةجعله

بعضيرىإذن؟الإسلاميةالفلسفةفما،الفلسفةهيهذه

الكنديارتآهاالتىالأف!صارمجموعةهىالفلاسفة

العانمواللهفىنهجهمعلىسارومنمميناوابنوالفارابي

هـ،595)ترشدابن،.ولرىالإنسانيةوالنفس

أغدماء-احضبفىاضفرا"أنالمقالفصللمحيأم(891

وأرسطوأفلاطونمتلاليونانفلاسفةهسابالقدماءيقصد

ومقصدهمكتبهمفيمغزاهمكانإن،بالشرعواجب-

عننهىمنوأن،عليهالشرعحثناالذيالمقصدهو

بينجمعالذيوهو-فيهاللنظرأهلأكانمنفيهاالنظر

الشرعية،العدالة:والثانى،الفطرةذكاء:أحدهما:أمرين

البابعنالناسصدفقد-والخلقيةالعلميةوالفضيلة

بابوهو،اللهمحرفةإلى،الناسمنهالشرعدعاالذي

الجهلغايةوذلك،المعرفةحقمعرفتهإلىالمؤديالن!

بابتفتحرشدابنعندفالفلسفة".تعالىاللهعنوالبعد

المعرفة.حقومعرفتهباللهالعلم

ا!لقدمةفيأم(604هـ،808)تخلدونابنويرى

،العمرانانتشاربماستحدثتالتىالعلوممنالفلسفةأن

عقلاءمنقوفا"بانقائلا:ويعرفهاالمدنفيكثيرةوأنها

وراءومامنهالحسي،كلهالوجودأنزعمواالإنسانيالنوع

بالأنظاروعللها،بأممبابها،وأحوالهأدواتهتدرك،الحسى

منالإيمانيةالعقائدتصحيحوأنالعقليةوالأقيسةالفكرية

العقل،مداركمنبعضالسففإنهاجهةمنلاالنظرقبل

باللسانوهو،فيلسوفجمعفلاسفةيسمونوهؤلاء

لهوشمرواذلكعنفبحثوا.الحكمةمحباليوناني

بهيهتديقانوناووضعوامنهالغرضإصابةعلىوحوموا

ومعموهوالباطلالحقبينالتمييزإلىنظرهفيالعقل

منالعلمهذافيالناظرينخلدونابنويحذر."بالمنطق

والفقه،التفسيرمنالشرعياتعلىالاطلاعقبلدراسته

منالامتلاءبعدفيهاين!مننظر"وليكن:فيقول

أحديكبنولاوالفقهالتفسيرعلىوالاطلاعالشرعيات

منلذلكيسلمأنفقلالملةعلوممنحلوقهوعليها

معاطبها".

فيالبحثأنعلىاتفقارشدوابنخلدونابنوأ!ل

يضللاحتىالشرعبعلومالإلماميستوجبالعلمهذأ

العقليردالشرعلأنالمجردالفكرمجاهلفيويتوهالعقل

التجريد.إلىلاالتجريبوإلىالمعقدإلىلاالبسيطإلى

الفلسفةدارسىإلىالعلماءهؤلاءنصيحةكانتهنامن

التجريدفييمعنواأنقبلوالنقلالشرعيعرفواأن

العقلى.

نأإلىم(873هـ،026نحو)تأحضدياويذهب

حق،كلعلةهوالذيالأولالحقعلمهىأغلسفةا

المرءهوالأشرفالتامالفيلسوفي!ضنأنيجبوأ!ذأك

أشرفنظرهفيالعلةعلملأنالأشرفأعلمابهذاالمحيط

الفارابيويرى.العلةعلمهوالتاموالعلم،المعلولعلمامن

بالموجوداتالعلمهيالفلسفةأنم(059هـ،933)ت

وطبيعيةإلهيةحكمةإلىويقسمهاموجودةهىبما

سيناابنالرئيسالشيخويعطيها.ومنطقيةورياضية

الحكمة:فيقولنفسياطابعام(3701هـ،428)ت

والتصديقالأموربتصورالإنسانيةالنفساستكمال

ويقسم.الإنسانيةالطاقةقدرعلىوالعمليةالنظريةبالحقائق

بها،يعملولا،الإنسانيتعلمهانظريةإلىكذلكالحكمة

وأخلاقية.ومنزليةمدنيةعمليةوح!صمة

الإسلامفلاسفةلمجناولكان،المفاهيمهذهوحول

.اليونانحكماءمنالقدماءالأساتذةأثرمقتفينالفلسفة

يبتعدونوتارةاليونانأساتذةمنيقترلونتارةفكانوا

ولمالتفلسففيمستقلامنهجاينتهجواولم،عنهم

ملةمنتخرجهمالتيالمسائلفيإلاالقدماءرأييخالفوا

أساتذةظلفيالعلمهذافىأساتذةوظلوا،الإسلام

السابقين.الفلسفة

وكيفالإسلاميةالفلسفةنشأتمتى

المسلمونوكانالأصليونانيةفلسفةكلمةكانتإذا

إلىالفلسفةوصلتفكيف،اليونانفلسفةفىنظرواقد

علمكانوهل؟واللغةوالثقافةالمسافةفارقمعاطسلم!ت

وأ؟والسنةالكتابمنمستخرجاالمسلمينعندالأولالحق

يتجهالمسلمينمناتجهمنجعلتأخرىمؤثراتهناكأن

والسنةالقرانإنيقولالتاريخيالشاهد؟الفلسفةصوب
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الذيالتأملبابمنإلا-التفلسفإلىالمسلمينيدفعالم

ديارإلىوفدتخارجيةمؤثراتهناككانتبل-بهأمروا

خاضواالذينالعلماءوحاول،الترجمةعصورإثرالمسلمين

منرصيدهمبينالتوفيقالوافدةالجديدةالعلومهذهفى

المنقولةالفلسفيةالعقليةالعلوموبينالشرعيةالنقليةالعلوم

أثرتوقد.اليونانيةاللغةعنالعبرانيةأوالسريانيةباللغة

فيخاصةالمسلمينعندالعلميةالحياةالترجمةحركة

هناكفإنذلكمنالرغمعلىلكن.الطيعيةالعلوممجال

حركةعلىالمسلمينعلماءأبداهاالتيالملاحظاتبعض

ألاختصاصأهلمنيكونوالمالمترجمينأنمنها،الترجمة

علماءيخشاهكانماوحدثنقلوهاالتيالعلومفي

منهاالمنقولاللغةفيوالتحريفالتصحيفمنالمسلمين

مننقلوهفيماوضوحاأشدذلكوكانإليها،المنقولواللغة

كتاب-مثلا-نقلواالمترجمينإن.اليونانيةالفلسفة

ظنعلىوغلبلأرسطو.خطاونسبوهلأفلوطينالربوبية

لأرسطوحقيقةالربوبيةأنالإسلاممتفلسفةمنكثير

بينبالتوفيقيقولونكانواالذينمغالطاتفيووقعوا

فإن،أخرىناحيةومن.والنقلوالعقل،والدينالفلسفة

النساطرةمنهم:دينأهلقوفاكانواالمترجمينبعض

مامحفلكلفيالنصرانيةينشرونكانواالذينالنصرانيون

يرونكانواالذيناليهودومنهمسبيلا،ذلكإلىاستطاعوا

يستبعدوهأنفأرادوافكرياومنافسامزاحماالإسلامفي

العلومأما،النظريةبالعلومشعلقفيماهذاالجو.لهمليخلو

منفائدةأيماواستفادواالمسلمونفيهابرعفقدالتطجيقية،

منإليهموصلتالتيالترجماتعلىوالثروحالترجمات

الترجماتهذهظهرت.السريانيةطريقعناليونانيةالعلوم

والعباسيالأمويالعصرينفيالإسلاميةالفتوحاتبعد

نأإلاالترجمةفيكبيراالأمويالعصردوريكنولم

الزاهر.الترجمةعصركانالعباسىالعصر

الأمويونفىدلى.الأمويالعصرفيالترجمةحركة

إبانثانويادورهمكانبل،الترجمةحركةفىكبيرادورا

حمايةعلىحريصينكانوالأنهمالإسلاميةالفتوحات

الدورعداما،الجديدةالدولةوتأمينالبلدانوفتحالثغور

وكرسوالحكمالإمارةتركالذييزيدبنخالدأداهالذي

العربية.إلىوالطبالكيمياءكتبوترجمةللطبجهده

منينقلوكان،سرجويهماالطيبالعصرهذافيوظهر

مناقثماتالعصرهذافيودارت.العربيةإلىالسريانية

إرهاصاكانتوالاختياروالجبرالإمامةحولوجدال

بعد.فيماالإسلاميةالفرقبظهور

الترجمةبدأتالعباسى.العصرفيالترجمةحركة

الترجمةحركةونشطتالمنصورخلافةفيالعصرهذافي

المترجمينبعضأسماءوظهرتالسريانيةإلىاليونانيةمن

الرسعنيأوعينيالرأسسرجيوسأمثالالعصرهذافي

وآثاروالأخلاقالطبفيجالينوسآثارترجمالذي

الذيالمقفعبنوعبدالله،السريانيةإلىالمنطقيةأرسطو

وقيل،ودمنةكليلةحكاياتالعربيةإلىالفارسيةمنترجم

حركةوازدهرت.المنطقفيأرسطوكتببعضترجمإنه

مدرسةبغدادفىأسسإنهإذالمأمونعصرفىالترجمة

وائتمنم832هـ،217سنةالحكمةبيتأوالحكمة

حنينالشهيرتلميذهيحيىوخلف،عليهماسويهبنيحيى

هـ،026-ا49سنةبينالواقعةالفترةفيإسحقبن

للمؤلفاتمترجمأشهرحنينوكانم،9873-08

كانوكذلك،منازعدونوالعربيةالسريانيةإلىاليونانية

ومن.الحسنبنحبيشأخيهوابنحنينبنإسحاقابنه

البطريقبنيحيىالترجمةفنفىلمعتالتيالأسماء

بنعبداللهبنالمسيحوعبد(الميلاديالتاسعالقرن)مطلع

وهوالتاسمع(،القرنمنالأول)النصفالحمصىناعمة

ترجموقدالكنديللفيلسوفمساعداكانالذي

الربوبيةكتابترجمةفييرحإلفضلوإليهلأرسطو،

أفلوطينوضعهقدوكانأرسطوإلىالمنسوب)إثولوجيا(

البعلبكي،لوقابنقسطااسملمعوكذلك.الإسكندري

شروحترجممعروفاوفيزيائياوفيلسوفاطبيباكانوقد

الطبيعةكتابعلىفيلويونويوحناالأفروديسىالإسكندر

ولهلأرسطو،والفسادللكونجزئيةشروحولهلأرسطو.

الشفاءفيبحوثوله،والعقلالروحبينالفرقفيرسالة

،الميلاديالعالثمرالقرنوفيالمعاصر.النفسبعلمشبيهة

ت)القنائيمتىبشرأبىمثلأسماءظهرت

عديبنيحيىالنصرانيوالفيلسوفم(049هـ،932

وتلميذهم(749هـ،364)تالأخلاقتهذيبصاحب

ظهرتوقدم(.429هـ،331)ولدالخماربنالخيرأبي

صان!ابئة!موكانتالرهامدرسةالعصرهذافي

ويهتمونالقديمةالكلدانيةبالمعتقداتيدينونكانواالذين

إلىبالإضافةوالروحيةوالفلكيةالرياضيةبالدراسات

فيالمترجمينأضومن.رؤالمح!الفيثاغوري!الأفلاطونية

المؤلفاتمنالعديدترجموقد،قرةبنثابتالرهامدرسة

والفلكية.الرياضية

المسلمونيهتملم.بالفلسفةالمسلموناشتغللماذا

فلمومنتهاهامبدئهافيوثنيةكانتلأنهااليونانيةبالاداب

عناليونانيةبالفلسفةمعرفتهموكانتكثيرا.بهايحفلوا

اللايرتي،ديوجينعننقلالذيبلوتاركطريق

بالفلسفةمعرفتهمكانتولذلك.وجالينوسوفرفوريوس،

التيوالخرافاتالأساطيرمنمزيجالسقراطالسابقة

مدرسةفيالمتأخريناليونانفلاسفةإلىنسبوها

اللإسكندرية.
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سقراطقبلجاءواالذينالفلاسفةالمسلمونعرفوقد

وديموقريطسدقليس،ابنيسمونهكانواالذيدقليسكأنبا

أمثالالسوفسطائيينعرفواوكذلك،وفيثاغورث

كتبهماطريقعنسقراطوعرفواوجورجياسبروتاغوراس

وموتهسقراطسيرةعنوكتبوأالتعاليقفيإسكانوفانعنه

موته.حتىفكرهعنو!وأى

إليهمالفلاسفةأقربواعتبروهأفلاطونعرفواوكذلك

وبرهنالصانعوجودوأثبتالإلهيالخلقعنتكلملأنه

تأثر.كبيرافيهمتأثيرهوكانوخلودهاالنفصوجودعلى

الإشراقىالتياروك!!سيناوابنوالفارابىالكنديبه

بأفلوط!تأيفئاهؤلاءوتأثر.فدئهمفىدارومنالصوفي

كادوقد.الإشراقىوالمذهبالمحدثةالأفلاطونيةصاحب

كانواكما،إنهمإذالإسلامفلاسفةإعجابمثارأرسطو

العقليأرسطويقدرونأصبحوا،الإلهيأفلاطونيجلون

حولوضعوالكنهما.لفلسفتهوإجلالأوعقلهبعلمهإعجابا

مدرسةعملمنكانتقصصيةوأساطيررواياتسيرته

كثيرةكتبإليهونسبت،المتأخرينوالسريانالإسكندرية

كتاب،المثالسبيلعلىمنهانذكر،تأليفهمنتكنلم

سيمالاكثيرابكتبهواشتعلواالربوبيةوكتابالتفاحة

الأخلاقفيكتبهعرفواوكذلك،المنطقكتب

الجمعأسةبمحارالإسلامشلاسفةوقام.السياسةروالطبيعيات

توغلعندماووأرسطو.أفلاطونالحكي!ترأيبين

وأقيستهوممطقهأرسطوشروحوفيالفلسفةفىالمسلمون

فىحصلت،التفلسففيباعهموطالأساتذةوأصبحوا

ترجمةحركةالميلاديينعشروالثالثعشرالثانيالقرن

الترجماتهذهأثرتوقد.اللاتينيةإلىالعربيةمنعكسية

التراثالأوروبيينإلىوأعادتالأوروبيالف!صعلى

ونشأت،عليهومعلقاومشروحاومنقحامزيدااليوناني

بالرشديةتسمىالوسطىالعصورفيأوروبيةمدرسة

كانواالذيرشدابنالمسلبمالفيلسوفآراءعلىلقيامها

كتابوكانبافيسينا،سيناابنوعرفوابأفروسيعرفونه

إلىفرنساجامعاتفييدرسسينالابنالطبفيالقانون

قاعاتأيضاعرفتهكماالميلاديعشرالثالثالقرن

وقد.الميلاديعشرالثالثالقرننهايةإلىأكسفورد

الفلسفةنقلالذيالجسرالإسلاميةالفلسفةكانت

أوروبا.إلىأليونانية

يدافعونالمتكلمونكان.المتكلمينفيالفلسفةتأثير

شاعوعندما.بالحجةالحجةالخصومويقارعونالعقيدةعن

مسائلفيخاضوا،اليونانيوالمنطقبالفلسفةالاشتغال

أساليبتعجبهلمامنومنهم،العقيدةعنللدفاعالمنطق

،الخصومومقارعةالحجاجفيأغرآناأساليبففضلاليونان

أدواتمنأداةباعتبارهوقضاياهبالمنطقاشتغلمنومنهم

شيخوخاصةأرسطومنطقعلىمآخذلهموكانت.المعرفة

نإقالالذيام(328هـ،728)تتي!يةابنالإسلام

الغبيمنهيستفيدولاالذكىإليهيحتاجلاأرسطومنطق

وكذلك،باللغةيتأثرالمنطقأنوذكر،حاصلتحصيللأنه

منفيهامابكلاليونانيةبال!غةتأثرقداليونانمنطق

منبذلكعلملهمأض!منعلىيخشىولذلك،وثنيات

فيالفلسفةتأثيرأنإلىهذامننخلص.الطريقمعاطب

علىالأستاذتأثيريكنلمالمسل!ينعلماءوفىالمت!طمين

فىهوبل،الاستشراقيةالدوائربعضتدعىكماالتلميذ،

لكىالشريعرفأنيريدالذيتأثير،عكسيتأثيرجملته

فيهليسفيماوحفظوهالفضلأ!معرفواوقد،فيهيقعلا

الإسلاميةالفلسفةقضايابعض

الإسلامفلاسفةلهاتعرضالتيالمشكلاتمن

العالمووجودوصفاته،اللهوجودإثباتمشكلةبالجدال

هيوهل،الإنسانيةالنفسومشكلة،قديمأمهوأحادث

المسلمونالفلاسفةتصدىلقد؟فانيةأموخالدةموجودة

اليونانفلاسفةبطونفيبعضحهمودخلالمش!سلاتلهذه

ألمميرمنهمكثيرفكروظلمنها،يخرجواأنيستطعواولم

الفلسفةعنللدفاعتصدواالذينومن.أجونانيةاالتصورات

وابن!ميناوأبنوالفارابيال!ضديمسائلهافىوالخوض

المشكلاتهذهفيآرائهمبعضيليفيماورشد.

الفلسفية.

خلالمنالقضيةهذهتناق!ق"الله".الأولىالقضية

الكنديأمارشمد.وابنسيناوابنوالفارابيالكنديأراء

أصلإلىتمتدجذورهلأنالعربفيلسوفبأنهفيعرف

انظر:.بالعراقكندةملوكمنأبوهكان،قحطانيعربي

منفكانالاعتزالادكنديعرف.أبويوسف،الكندي

وقيل،الترجمةطريقعنالفلسفةوعرفالمعتزلةمتكلمي

علاقةلهوكانت،اليونانيةعنوترجماليونانيةيعرفكان

علىواسعاطلاعلهكانوقد.الحمصيناعمةبابن

أرسطوفلسفةوبخاصةاليونانيةللكتبالعربيةالترحمات

فيرسالةوألفوراجعهاالترجماتبعضصححأنهكما

عندهوهي،الإلهياتعنالبحثفيوهي،الأولىالفلسفة

العلةهوعندهفالله.الحقعلملانهاالعلومأشرفمن

الكلومؤيسشيءلكلوالمتممالأولالفاعلوهو،الأولى

،العدموهوالليسوضدهالوجودهووالأيسليس،عن

هذهفيالكنديتأثروقد.العدممنالكلموجدهوفالله

وهولأرلممطو،المنسوب)إيثولوجيا(الربوبيةبكتابالرسالة

الإسكندريأفلوطينكتبهالإلهياتفىيبحثكتاب

أنهيعرفوالملأنهمأرسطوإلىخطأالإسلامفلاسفةونسبه
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الوجود)خلقليسعنالأيسوفكرةأرسطو.علىمنحول

إسلاميةفكرةوهي،الكنديعندأصيلةفكرةعدم(عن

يخالفالمسألةهذهفيوالكندي.عدممنالعالمخلقتعنى

المسائلإحدىوهذه،العالمبقدميقولالذيأرسطورأي

النقاد.بعفك!نظرفيأصيلامفكراالكنديجعلتالتي

علىبراهينهويقيماليونانيأرسطوأثرهناالكندييقتفي

إلىيستندالذيالأرسطيالنسقنفسعلىأدلهوجود

الأولوالبرهان.اللهوجودإثباتفيوالنظاموالكثرةالحركة

علةيكونأنيم!شلاعندهفالشيء،الحدوثبرهانهو

عندهالعالهـاوجرم.لذاتهموجودايكونأنيمكنلاأي،لذاته

منموجودفهومتناهياداموماالزمنفيبدايةلهأنأيمتناه

منلهولابدحادثفهو،ليصمنأيصأنهأيالعدم

حدوثه.علةهوأدلهأنليساللههوومحدثه،محدت

لهالعالمأنفيالمحدثينالطيعةعلماءالكنديويوافق

السنينملايينإلىذلكيرجعونوهم،الزمنفيبداية

الكنديأما،ملتهبةسائلةغازيةحالةفيالكونكانعندما

أنهافرأىالعالمكتلةإلىنظرعندماآخرمذهباذهبفقد

متناهيةأنهاإلىووصلمتناهيةغيرأومتناهيةتكونأنإما

تكونأنلابدالمتناهيالوجودأنعرفثمومن،ومتميزة

الزمن.فيبدايةله

فهو،اللهوجودعلىيتخذهالذيالثانيالبرهانأما

متكثرةألمحسوسةالأشياءأنالكنديرأىفقد،الكثرةبرهان

كثيربالجنص!واحدفالحيوان،بالأجناسومتحدةبالأنواع

إلخ،...والحصانوالحمارالإنمسانيضمحيث،بالأنواع

هى،علةبعدهاماأولىعلةإلىيرجعالوحدةفيفالاشتراك

الله.هيالأولىالعلةوهذه.الوحدةفيأشتراكهاعلة

الغائيةدليلوهوالتدبيربرهانفهو،الثالثالبرهانأما

بلعبثايوجدلمالمحعسوسفالعالم.المحسوسالوجودفى

،تدبيرهبمعرفةإلاالمدبرمعرفةيمكنولامدبر،منلهلابد

الكندياقتبسهالدليلوهذا.المنتظمالمحسوسالكونوهو

أرسطو.من

إقليممنالأصلتركيوهوالفارابيالكنديبعديأتي

.م059هـ،933سنةتوفى.فارسيةوأمهبتركيافاراب

الذيبأرسطوالتأثره،الثانيبالمعلمالفلسفةمؤرخولقبه

كليةلتأثرهوذلك(،الأولبالمعلمالفلسفةمؤرخولقبه

توفيقيةفلسفةبأنهافلسفتهعرفتوقدأرمعطو.بفلسفة

وفلسفةالإسلاميةعقيدتهبينيوفقأنالفارابيفيهايحاول

أبوالنصر.،الفارابي:انظر.اليونان

.والإمكانالوجوبدليلفهواللهوجودعلىدليلهأما

وواجبالوجودممكن:قسمينإلىالموجودأتيقسم

منوجودهالذيالموجودهوعندهالوجودووأجبالوجود.

ممكنأمامحالأ.ذلكلكانوجودهعدمفرضفإذا،ذاته

وجودهعدمفرضفإذا،غيرهمنوجودهالذيفهوالوجود

وجودهيتعادلالممكنوالوجودمحالأ.ذلككانلما

أحدهماترجحإذاإلاسواءوعدمهوجودهأنأي،وعدمه

مرجحمنلهلابدكانوجودهترجحفإذاالاخر.على

عندهترجحموجدمنلهلابدأيعدمهعلىوجودهيرجح

موجودلكلفلابدالوجود.إلىفأخرجهالعدمعلىالوجود

نأيمكنولا،عدمهعلىلوجودهمرجحمنالوجودممكن

لأنمالانهايةإلىالوجودالممكنةالمرجحاتسلسلةتمضي

أولسببأوأولمبدأإلىنصلأنإذنفلابد،محالهذا

رجحالذيوهوالعالمفىالممكناتكلوجودعلةهو

الوجودواجبوهو.اللهوهوعدمهعلىالعالمهذاوجود

دليلرففالفارابيوقدأبدا.غيرهإلىيحتاجولابذاته

علىالاستدلالمنلابدأنهيرونالذينالطيعيينالحكماء

يعنيوهذا،الصانععلىتدلالصنعةلأنبآثارهاللهوجود

إلىالخلوقومن،الفاعلإلىالفعلمنيصعدونأنهم

فيتصدرالتيالأفعالفييفكرونأنهميرىلكنه،الخالق

يجدونولا،المتناقضةالحوادثعالميتجاوزونفلاالعالم

نأأرادفقد،الفارابيأما.للموجودأتشاملةتصورات

هيالوحيدةالعلةوهذه،الوحيدةالأولىالعلةإلىيصل

ذاتهفييحملالواجبالموجودومعنىالوجود.واجب

كلموجودانوجدفلو،لهشريكلاواحدأنهعلىالبرهان

وجهمنمتفقينلكاناالوجودوواجبالوجودكاملمنهما

فلا،التباينبهماغيرالاتفاقبهوماوجه،منومتباينين

غايةلهالذيفالموجود،بالذاتواحدامنهماكليكون

لابالذاتواحدفهوواحدا.يكونأنيجبالكمال

الإنسانلكنحده،يمكنولاليسلهوليسفيهتركيب

كماله،منتهىوعليعليهالدالةالأسماءأحسنللبارئشبت

.الاولالمحركفيأرسطوبفلسفةهناالفارابىوتأثر

الفلسفةأركانتوطيدفيالفضلللفارأبيكانوعموما

بعدإليهآلتالتيشكلهااتخذتفقد،الإسلاميالعالمفي

بينالفارابيمزجحيثرشد،ابنعصرجاءأنإلىوفاته

الأرسطيةوالفلسفةجهةمنوالأفلوطينيةالأفلاطونية

فيماالتامالتشابهذلكنجدثمومن،ثانيةناحيةمنالمشائية

السياسةكتابفيالجماعيةالمدينةعنالفارابيذكره

.أفلاطونوضعهاالتىوالديمقراطيةالمدنية

أثرفقد،مباشرونتلاميذلديهيكنلمالفارأبيولأن

علىوكانوالمسلصن،العربالفلاسفةمنبعدهأتيفيمن

علىاعتمدالذيمميناابنالشئالرئيسهؤلاءرأس

كثيروضعفىوبالتالى،اليونانيةالفلعسفةفهمفيالفارايي

.والنظرياتالاراءمن

بالشيخالفلسفةمؤرخيعندعرففقدسيناابنأما

بالقرببأفشنةولد،والوزارةبالعلملاشتغالهوذلكالرئيس
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منذالقرأنوحفظ،م089هـ،037سنةبفارسبخارىمن

ينقطعلاونهملالعلماشغفعندهوكان،أظفارهنعومة

والكيمياءوالفلسفةبالطبفاشتغلوالقراءةللاطلاع

وما،درسهماكلفيوبرع،والهندسةوالرياضةوالفقه

سينا.ابنانظر:.لاستاذهأستاذاصارإلاقطالأمشاذجلس

وأما،الفارابىشمروحطريقعنوأرسطوبأفلاطونتأثروقد

)فلسفةالمشائيةوالأفلاطونيةمنمزيجاف!صانت،فلسفته

أرسطو(.

إلىالأدأسةاقسم!قدسينا،ابنعنداللهوجودولإثبات

فهوالعقليالدليلأماحسي،ودليلعقليدليل:قسمين

قسمحيثالفارابىأجهإذهبالذيالإمكاندليل

الذيهوالوجودفالواجب،وممكنواجبإلىالموجودات

الوجودوالمم!ش.محالعنهعرضموجودغيرفرضمتى

،محالعطيعرضلمموجودغيرفرضمتىالذيهو

هوالوجودوالممكنالوجود،الضروريهوالوجودوالواجب

عدمه.فيولاوجودهلافيأي،بوجهفيهضرورةلاالذي

يكونأنوإمابذاته:اجباي!صنأنإماالوجودوواجب

آحر.خشىءالأأتاتهالواجبهووجلعزوالبارئ.بغيره

بمبذاتهالأالوجود:احبفهوبغيرهالوجودواجبأما

التقاءعندوأحشبذاتهالأا!جوداواج!مثلأفالاحترات

ثلاثةإلىالوجوديتشعبهناومن،والمحترقةالمحرقةالقوة

،بغيرهالوجودوواجب،بذاتهالوجودواجب.أقسام

ومبدأالأولىاالعلةهوالوجودوواجبالوجصد.وممكن

علةسوىتوجدلالأنه،الإطلاقعلىالمعلولالوجود

هيوالممكناتالوجود.واجبهىمطلقةواحدة

إلىالممكنوجودهافىتحتاجالتىعنهالصادرةالموجودات

لأنهإليهكلهاالأسبابوترتفعالوجود،واجبهىعلة

وكماجميعا.الأسبابترجعوإليهجميعاالموجوداتغاية

الفارابىذكرهالذيالدليلعينهوالدليلفهذاترى،

التأملإلىيستندلأنهعقلىدليلوهو،اللهوجودلإثبات

طريقعنعقليا،يصلثمومنوالممكنالواجبمفهومفي

بعدويرىالوجود.الواجبوجودضرورةإلى،الاستنباط

إلىالخالقعلىالبرهانفينستندلاأنيجبأنناذلك

الأولالوجودإلىنصلنستطمئأنلأننامخلوقاتهمنشيء

يأهيتهماعينوجودهأنونعرفعقلياالوجودالواجب

ابنأنفيالأولالدليلعنيختلفوهو.متحققوجودأنه

بالحدسالدليلإلىيصلبلالمنطقيستخدمااللاسينا

دونالمباشرةالمعرفةضروبمنضربوالحدسالمباشر.

علىبالخلوقيستدللمهناسيناابنإنإذحسى،وسيط

فكرةحدسب!!،الكونيالدليلفىالحالهوكماالخالق

وحدانيتهإلىووصلفقطالوجودفكرةمنالأولالموجود

الوجود.فىبعدهماعلىيشهدلأنه

يحتجلمكيف"تأمل:الإشاراتفيمحيناابنيقول

يحتجولمالوجود،نفسلغيرتأملإلىالأوللثبوتبرهاننا

لكن،عليهدليلاذلككانوإن،وفعلهخلقهمناعتبارإلى

الوجود،حالاعتبرناإذأأي،وأشرفأوثقالبابهذا

بعديشهدوهووجود،هوحيثمنالوجودبهفشهد

فيأشميرهذامثلوإلىالوجود،فيبعدهمالممائرعلىذلك

أنفسهم!وفيالآفاقفيآياتناسنريهم):الإلهىالكتاب

يكفلمأو):يقولثم،لقومحكمهذا:أقوأ!،53:لصلت

هذاإنأقول53،:فصلتشهيد!شيءكلعلىأنهبربك

سيناوابن".عليهلابهيستشهدونالذينأصديقيناحكم

الخالقوجودعلىالخلوقبوجوديستشهدلمأنهبهذايعني

وجودعلىالخالقبوجودفامششهدذلكعكسفعلبل

.الوجوديالدليلالفلاسفةويسميه.الخلوق

ابنالأندلسيالعالمالقضيةهذهفيسيناابنبعديأتي

ويسمىأم261هـ،052عامبقرطبةولدالذيرشد،

جدهوكذلكوفقيهاقاضياكانأباهلأنالحفيدرشدابن

فقيهاهوكانوقد،الأندلسفقهاءأشهرمنكانلأبيه

سميحتىأرسطوبفلسفةتأثروقدقفيلسوفا،وطبيبا

الفكرفيأثروقدأرسطو،لفلسفةالأكبربالشارح

القرونفىغربيةفلسفيةمدرسةوقامت،اصغربىاالفلسفى

بينبالتوفيقفلسفتهوتتميزبالرشديةتسمىالوسطى

رشد.ابنان!:.والدينالفلسفة

حركةويستلزمللتغيريخضعالعالمأنرشدابنيرى

موجودالأزلىالمحركوهذا،أزليمحركإلىتحتاجأزلية

هذارشدابنأخذوقد.البديعالعالمنظاممنشئوهو

لأرسطو(الطبيعةوراء)ماالميتافيزيقاكتابمنالبرهان

وأنمحركلهمتحرككلأنعندهالدليلهذاوتعليل

للحركةقابليتهجهةمنأي،بالقوةيتحركأنإماالمتحرك

لابدالحركةسلسلةوأن،بالفعليتحركأنوإما،حركإذا

نأشأنهمنولاأصلايتحركلاأولمحركعندتنتهىأن

متحركإنهقلنالولأننا.ضرورةالأزلىالمحركوهو،يتحرك

لذلك،مالانهايةإلىوهكذا،محركلهيكونأنلزم

حركة.كلمحركهوبليتحركلاعندهالأولفالمحرك

منخلقالعالمأنالكندييرى"."العالمالثانيةالقفية

يقولالذيأرسطوأ!شاذهلرأيمخالفالرأيوهذا.العدم

فإنه،أفلاطونأما.العدممنمخلوقاليسوأنهقديمالعالمبأن

ينحازونالإسلامفلاسفةجعلوهذاالعالمبحدوثقال

لخلقأصيلدليلإلىيصلأنالكندياستطاعوقد.إليه

المعلميقولكانكمابقديمليسالعالمأنفيهيبينالعالم

بدليلالقولفيأرسطومعالكنديواتفقأرسطو،الأول

وصلالتيالنتيجةعنتختلفنتيجةإلىوصللكنهالحركة

العالمفيماكلأنالكنديدليلوفحوى.أستاذهإليها



471الإسلاميةالفلسفة

كانحركةكانتفإذا،زمانفيإلاتتملاوالحركةمتحرك

.زمانيكنلمحركةتكنلموإذا،الزمان

جرمكانفإذا،الكتلةأوالجرمحركةهىوالحركة

وأفالجرم،حركةتكنلمجرميكنلموإذاحركةكانت

تتساوىبلبعضابعضهايسبقلاوالزمنوالحركةالكتلة

نأيجوزولامتناهيةوحركتهمتناهوالجرم.الحدوثفى

ارمنأنوبما)الإمكان(.بالقوةإلامتناهيالازمنانتخيل

مقياسأنهوبما.بدايةلهتكونأنفلابدمتناهحقيقتهفي

الموجوداتبدونتكونأنيمكنلاوالحركةالحركة

محدثوالعالممحدثةإذنفالحركة،العالمفىالمتحركة

الدليلوهذا.تعالىللهمخلوقوهو،الزمنفيبدايةلهلأن

منالعالمخلقتعالياللهأنفيال!سلاميالاعتقادمعيتفق

هوسبحانهلانهاياتمنفيهماأبدعالذيوهوالعدم

والمعيد.والمبدئالمصورالبارئالخالق

عقلأنهيعني،المادةعنمنزهاللهإنالفارابييقول

اللهخلقكيفأمايخلقها.ولاالمادةيخالطلامحض

.هـ،ق352)تأفلوطينقالكماالفارابيفيقولالعالم

هذأيخلقلماللهإن)إيولوجيا(الربوبيةكتابفيم(027

وصدرفيضاعنهفاضالعالملكن)المتغير(الفاسدالعالم

علمعنتصدرجميعاوالموجوداتعقليا.صدوراعنه

لعلمهنتيجةالعالمعنهويصدرذاتهيعقلفاللهالواحد.

غايةالوجودوليسالواحدعنآلياوالفيفيصدر.بذاته

لكمالهتلقائياالواحدعنالوجوديصدربلالواحدلعلم

الفيضنظريةالفارابييكرروهنا.المطلقوجماله

مضامينهافىتبديلأوتعديلدونالإشراقيةالأفلوطينية

القوللأن،الإسلامىالاعتقادعنتخرجالتيالأساسية

سبحانه،،منهإرادةدونتلقائياتعالىاللهعنالوجودبفيض

الخلق،صفةهي،شأنهجل،صفاتهمنلصفةتعطيلفيه

لصفةتعطيلوفيه،المميتالمحيىالرازقالخالقهوفالله

بقولهوالفارابييريد.لمافعال،يخلقلمامريدفالله،الإرادة

المعطلة.زمرةفىدخلقدهذا

عندفالواحد،اللهعنالموجوداتتصدركيفأما

لاللمادةمفارقعقللأنهواحدإلاعنهيصدرلاالفارابي

ويتم،الإلهيالتعقلفعلعنيصدرفالفيضالتكثر،يقبل

هذاحعسبالوجودومراتبتنازليا.عنهالعقولصدور

ستة:تكونالترتيب

ممكنوهوالأولالعقلالأولىالمرتبةفييصدر

يعقلالأولوالعقل.بالأولالوجودوواجببذاتهالوجود

بذاتهعالمالكونهدونههىالتيالموجوداتعنهفتصدرذاته

يكونأنيجبماعلىالوجودفىوالخيرالنظاممبدأوبأنه

الأولالعقلومنالأشياء.لوجودالعلةهوعلمهوإنما.عليه

فيعقلماديغيرجوهرأيضاهوالذيالثانىالعقليفيض

فتصدرذاتهويعقل،الثالثالعقلوجودعنهفيلزمالأول

الأوليعقلالثالثالعقلوكذلك.الأولىالسماءعنه

كرةعنهفتصدرذاتهويعقلرابععقلعنهفيصدر

عنهفيصدرالأوليعقلالرابعوالعقل.الثابتةالكواكب

والعقلزحل.كرةعنهفيصدرذاتهويعقلخامسعقل

ذاتهويعقلسادسعقلعنهفيصدرالأوليعقلالخامس

يعقلالسادسالعقلوكذلك.المشتريكرةعنهفتصدر

كرةعنهفيصدرذاتهويعقلسابععقلعنهفيصدرالأول

ثامنعقلعنهفيصدرالأوليعقلالسابعوالعقل.المريخ

يعقلوالثامنالشص!.كرةوجودعنهفيصدرذاتهويعقل

وجودعنهفيصدرذاتهويعقلتاسععقلعنهفيصدرالأول

عاشرعقلعنهفيصدرالأوليعقلوالتاسع.الزهرةكرة

الحاديالعقلأماالقمر.كرةوجودعنهفيصدرذاتهويعقل

وجودينتهىوعندهالأولويعقلذاتهيعقلفهوعشر،

الأجسامالقمركرةعندتنتهىكما،والمعقولاتالعقول

عالمالقمرفلكدونويوجد.دوراتتحركالتيالسماوية

وتتسلسلوالتغير،الصيرورةعالمأيوالفسادالكون

الخسيسإلىالأخسمنوالفسادالكونعالمفيالكائنات

المعادنمراتبإلىتصلأنإلىوالمادةالعنصرحسب

لاالذيالناطقفالحيوانالناطقةغيروالحيوأناتفالنباتات

مادةإلىوجودهفىيحتاجموجودوكل.منهأفضليوجد

تصوركانوهكذاعليها.يخلقوصورةمنهايخلق

يونانيةأصولمنأخذهقدفهوترىوكما.للخلقالفارابي

يقللمنفسهأفلوطينلكن،أفلوطينطريقعنإليهأتت

الأولمنيبدأعندهالصدوركانبلالعشرةبالعقول

البركاتأبوويقول.الكليةفالنفسفالعقلالواحد

العشر:العقولعنأم(651هـ،056نحو)تالبغدادي

وضغاووضعوهابرهانبدونأوردوهاالإسلامفلاسفة"إن

نأبهمالأحرى"كان:يقولثمبحث"أوتحقيقبدون

عليهم.التشنيععنالناسيكفحتىوحيإنهايقولوا

أضاعتالتيهيالأشياءهذه"إن:رشدابنعنهاويقول

تهافتهبم.عليهمينعيالغزاليوجعلتالإسلامفلاسفةهيبة

مسالةفيالكندييجمع"النفس".الثالثةالقضية

علىيزيدولاوارسطوأفلاطونالحكيمينرأيبينالنفس

يذطبيعىجرم"تمامية،النفسأيإنها،ويقولشيئا،ذلك

طبيعيلجسمأول"استكمالأيضاوهي"،للحياةقابلةآلة

رأيعلىالكنديفيهكانماهذا".بالقوةحياةذي

عقلي"جوهرف!:،أفلاطونرأيفيالنفسأماأرسطو،

ولالهطوللابسيطإلهيجوهروهى"،ذاتهمنمتحرك

الذيالشريفوالعالبمالبارينوروهىعمق،ولاعرض

ومستقرهاالابديمقامهاهو،الموتبعدنفوسناإليهتنتقل

إذافيمابشيءيقطعلالكنهخالدةعندهفالنفس.الدائم
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وجدتأمأفلاطونزعمعلىالبدنقبلوجدتقدكانت

وهىعارضةبالبدنالنفسوعلاقة.الشريعةتقولكمامعه

فنائه.بعدتبقىلكنهابهمتحدةوهى،بالبدنإلاتفعللا

.مباشرةالأعلىا!سحتقرإلىالبدنموتبعدالنف!ي!وتسير

الأفلاكمنفلككلفىفيقيمدنسفيهاماالنفوسومن

كوكبإلىويرتفعوينقىشهذبحتىالزمانمنمدة

النقاء،غايةشنقيتالأعلىالفلكإلىصارتفإذا،أعلى

عالمإلىارتفعتمنها،وخبثهوخيالاتهالحسأدناسوزالت

منأشياءالبارئإليهاوفوض،البارئنوروطالعت،العقل

لرحلةالتصويروهذا.لهاوالتدبيربفعلهاتلتذالعالمسياسة

بماكبيرشبهفيهالعلويالعالمإلىالجسدفناءبعدالنفس

قوىالكنديويقسمالصاعد.الجدلأفلاطونيسميه

الشهوانية،والقوى،الغضبيةأغوىا:هىثلاثإلىالنفس

الحسمعبهاتشتركالتيالنفسوآلة،العقليةوالقوى

المحسوساتجميعبهاتدركالتيوآلتها،الدماغهىوالعقل

إلىالنفسقوىأعندياويقسم.الخمسةالحسأعضاءهى

تدركاكتىفهىالحاسةأغوىاأما.والعاقلةوالمتوسطةالحاسة

فهىا!توسطةأغوىارأمامادتها،فىالمحسوساتصور

معالأشياءصورتوجدالتىوهي،والمتخيلةالمصورةالقوى

نأوتستطيع،أعيانهاغيبةمعأيعنها،حواملهاغيبة

واليقظة.النومحالتيفىوتعملحصانبرأسإنساناتركب

الغضبيةالقوىومنها،الذاكرةوهىالحافظةالقوىومنها

ومنها،العظيمالأمرارتكابإلىالإنسانتدفعالتيوهى

شهواتهيحققبهمااللتانالقوتانوهما،الغازيةالشهوانية

تدركالتيفهى،العاقلةالقوىأما.والمنكوحالمطعوممن

المجردالفكرعلىالقدرةأي،مادةدونالمجرداتصور

،عندهالعقلأما.العقلياتإلىالعقلياتمنوالانتقال

يأالفعلإلىالإمكانمنويخرجممكناأيبالقوغفيكون

نفسه.التعقلبفعلالحقيقيالوجودإلى

اليونانلفلاسفةتابغاالنفسمسألةفىالفارابيكان

النفوسالفارابيويقسموأرسطو.افلاطونالحكيمينخاصة

ونفسالإنسانونفسالسماواتونفوسالعالمنفسإلى

.الحياةلتقوملينهافيماالنفوسهذهوتتفاعل.الحيوان

فىالنفسحظويقل،والعالمالسماواتنفوسوأعلاها

وهذا.النباتيةالنفسإلىتصلأنإلىوالرفعةالشرف

مذهبالفارابيوذهب.للنفوسأرسطوترتيبهوالترتيب

لجسماأول"استكمالإنهاقالإذالنفستعري!فيأرلمسطو

هيالنفسإنأغارابىاويقوأ!"بالقوةحياةذيآلىطبيعي

الفارابىويذهب.لهمباينحيروجوهروإنهاالجسدصورة

النفس،طبيعةفىأفلاطونسئبرهانحيثأفلاطونيامذهبا

فلابدمجردةمعانوهيالمعقولاتتدركالنفص!إن:فيقول

لذلكفهيإدراكها،موضوعاتطبيعةمنطبيعتهاتكونأن

تدركوالنفس.الجسمآلتهاعنمستقلةوهىمعقولجوهر

مختلفةإذنف!ذلكتفعلأنتستطيعلاوالمادةالأضداد،

الجسدلكن،الشيخوخةبعديقوىقدوالعقل،المادةعن

خلودأماالجسد.جنسمنليستإذنفالنفس،يضمحل

النفسبخلوديقولفالفارابى،الماديالجسدفناءبعدالنفس

بتحصيلوذلك،السعادةلتحقيقتسعىكانتأكتىالفاضلة

فىمنغمسةكانتالتيالنفوسوأما،أ!قليةاا!ضائلا

لأنهاالموتبعدبقاءالفارابيلهايضمنلافهذه،الشهوات

مادةأيهيولى،مجردوالأفاعىكاسمباعت!ضنحيشذ

إلىأقربهناوالفارأبى.بانتهائهوتنتهىالجسد،بفناءتفنى

الخبيثةالنفوسفناءفىورأيهأرسطو،إلىمنهأفلاطون

الخبيثةالنفوسببعثتقولالتيالشريعةرأيبميتعارض

فخيرخيراإنقدمتماعلىفتحاسبالقيامةيوموالطيبة

فشر.شراوإن

نجدهالذيالتقسيمنفسهوعندهالنفوستقسيملكن

النفس.كتابفيأرسطوعند

الأشياءبينالإنسانبهايميزالتىهيالماطقةأغوةفا

توجيهاتها،علىبناءويعملالإرادةعملبهاويعرفالعقلية

والصداقةوالبغضالحببهايكونالتيهيوالنزوعية

بعدالأشياءرسومتحفظالتيالذاكرةهىوالخيلة،والعداوة

طريقعنالمحسوساتتدركالتىهيوالحاسةغيابها،

الضاربينتميزلالكنهاوالألماللذةوتدركالخمسالحواس

الباقيةالقوةعندهفتوجد،الناطقغيرالحيوانوأماوالنا!ع

فقط.والحاسيةالنزوعيةالقوةعسدهاوبعضهاالناطقةدون

تعقلالتيفهي،الإنسانعندالناطقةأ!وةاأما

ويقسمها،والعلومالصناعاتتحصلوبهاالمعقولات

مهمتهفالنظري،العمليوالعقلالنظريالعقلإلىالفارابى

بينها.ويوائمالأشياءيركبوالعمليالتجريدفعل

،بالقوةوهو،الهيولانيالعقلمنها،مراتبلهوالنظري

المنفعلأوالهيولانىفالعقلالمستفاد.والعقلبالملكةوالعقل

تقبلعلىالاستعدادلهولكن،المعلوماتمنفارغايكون

الطفل.كعقلكلهاالمعلومات

بعدالرتبةفيفيأتي،بالفعلالعقلأوبالملكةالعقلأما

صورالمنفعلالعقليتقبلأنبعدإنهإذ،الهيولانيالعقل

فيصبحقبلمنفيهيكنلممابالقوةالعقليكتسبالأشياء

العملفييستمروهكذا،بالقوةكانأنبعدبالفعلعقلا

إلىالقوةمنوالخروج.الدوامعلىالفعلإلىالقوةمن

العقلمنبالفعلالعقليستفيدهاالمكتسبةالمعرفةأوالفعل

.القدسوروخالأمينالروخالفارابىيسميهالذيادفعال

وأصبحبالفعلصاروقد،العقلفهوالمستفادأحقلاأما

التيالمجردةبصورهابلمادتهادونكلهاالمعقولاتيعلم

بالمعقولاتالمنفعلعقلهاستكملالذيالإنساناكتسبها
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منأرقىوهو،بالفعلومعقولأبالفعلعقلاوصاركلها

وأقربالمادةعنابتعاداوأكثرمنهكمالآوأكثرالمنفعلالعقل

ماهووهذاإشعاعا،المعرفةعليهيشعالذيالفعالالعقلإلى

الفارابيأنهنانراهوالذي.الإشراقيةالمعر!الفارابييسميه

جزءاأسندتراهفبينماوأرسطو؟أفلاطونفلسفتيبينجمع

إلىأخرىتارةيعود-أرسطوفعلكما-الحسإلىالمعرفةمن

-الفعالالعقلعليهيفيضهامعرفةمنهلينهلالفعالالعقل

.اليونانحكماءلفلسفةمخلصاوظل-أفلاطونفعلكما

النباتية،النفس؟أقسامثلاثةإلىالنفسسيناابنيقسم

الجزئياتإدراكفياليطبيعيلجسمأولكمالوهي

طبيعيلجسمكمالهيالحيوانيةوالنفس،الإرادةوتحريك

الإنسانية،والنفس،الإرادةوتحريكالجزئياتإدراكفيالي

الاختيارفعلفياليطبيعيلجسمأولكمالوهي

بالنظرالكلىإدراكأيوالاستقراء،والاستنباطالفكري

.المجردةالكلياتوأدراكأجزائهإلى

والبرهانالطيسالبرهانهي.النفسوجودبراهين

فىالمعلقالإنسانوبرهانالاستمرأريوالبرهانالنفسي

الهواء.

منسيناابناستفادهدليلوهو.الطبيعيالبرهان

منالحيالكائنأفجالأنمؤداهوأرسطو،أفلاطونفلسفتي

نأيمكنلا،بالإرادةوحركةوإحساسوتوليدونموتغذ

بأنهاالتسليممنلابدثمومن،وحدهالجسمعنتصدر

النفس.وهوالجسمغيرذاتهافيآخرمبدأعنتصدر

تختلفالإنسانعندالمدركةالنفس.النفسيالبرهان

وتصوركالنطق،الإنسانفأفعال،المدركةغيرالكائناتعن

كل،المعلوممنالمجهولومعرفةالمجردةالعقليةالكليةالمعاني

النفس.أفعالأنهافلابدللجسمأفعالأليستهذه

،والتبدلللتغيريخضعالجسم.الاستمراريالبرهان

ذلكنعرفأنونستطجعهو،هويظلالنفسجوهرلكن

أنهوجدنفسهالإنسانتأملفإذا،المترابطةالذكرياتمن

عليهوطرأجسمهتبدلوإنهو،هوظلسنةعشرينخلال

الوجود.مستمرةفالذات،والتبدلالتغيرمنكثير

نأالدليلهذافحوىالهواء.فيالمعلتيالإنسانبرهان

نأيستطيعالهواء،فيمعلقاأوطائراكانوإن،الإنسان

نفسهعنيغفلأنيستطيعلالكنه،بدنهأعضاءعنيغفل

النفس.وجودعلىبرهانوهذابأنيتهوشعوره

فناءبعدوبقائهاالنفصخلودفيسيناابنرأيأما

مطلعها:فييقولالتيالعينيةقصيدتهفتصورهالجسد،

الأرفعالمحلمنإليكهبطت

وتمنعتعززذاتورقاء

عارفمقلةكلعنمحجوبة

تتبرقعولمسفرتالتيوهي

وربماإليككرهعلىعلتو

تفجعذاتوهيفراقككرهت

:يقولأنإلى

فأبصرتالغطاءكشفوقدسجعت

الهجعبالعيونيدركماليس

مخلفلكلمفارقةوغدت

مشيعغيرالتربحليفعنها

عندالنفسأصلأنتكشفوهيطويلةوالقصيدة

وهيالفعالالعقلمنتفيضإنهاإذ،علويالرئيسالشيخ

عرضية،بالنفسالجسدوعلاقة،الحواستمسكهلاروع

لاالنف!ي!فيسيناابنواراءغصن.علىطائريحطكان

الذيالمحسوسغيرالعالمعنأفلاطونمقالةعنتخرج

لهالأرضفيشيءكل-المثلعالموهوالنفسمنههبطت

نإسيناابنفيقول،النفسخلودأما-السماءفيمثاله

الناطقةالنفسأما،الفعالالعقلهومنهايفنىلاالذي

العشرةالعقولمسألةسيناابنويوردالجسد.بفناءفتفنى

وهو،القدسيالعقلإليهاويضيف،الفارأبيعندهيكما

ولاالفعالبالعقلللاتصالاستعدادعندهالذيالعقل

عندهوالمعرفة.وتعليمتخريجأومجهودإلىهذافىيحتاج

والقوة،ماديةوسائطدونالفعالالعقلمنمباشرحدس

أعلىوهىالأنبياء،عندفقطتوجدسيناابنعندالقدسية

الإنسانية.القوىمراتب

ومنهاماديهومافمنهارشدابنعندالموجوداتأما

الوحدةفيهاتتجلىالعقليةوالموجودات،عقليهوما

وكلبعض،فوقبعضهامراتبوهيالوجودوكمال

والمادة،الأولىبالعلةصلتهاوتعرفذاتهاتعقلالعقول

فيقبل.العقلأماتنفعل

كتعلقبالجسدتتعلقرشدابنعندالإنسانيةوالنفس

الجسد.بفناءتنتهىعرضيةعلاقةأنهاأيبالهيولىالصورة

المتكثرةالنفوسبقاءفيسيناابنمذهبرشدويرففابن

ابنورأيلجسدها.كمالأباعتبارهاإلاتبقىلاإنهاويقول

الهيولانيفالعقل،أرسطيأفلاطونيمزيجالنفسفيرشد

وقدرتهالإنعساناستعدادفهوالمنفعلالعقلأما،أزليعقل

الإنسانبوجوديوجدالعقلوهذا،العقليةالمعرفةعلى

بفنائه.ويفنى

الفلسفةتجاهافعالهموردودالإسلامعلماء

-5801هـ،05ء-054)الغزاليحامدأبو

بالفرقيعجعالغزالىحامدأبيعصرام(.كان111

ليتبينالفرقهذهكليعرفأننفسهعلىفالى،الإسلامية

المعرفةفىرحلتهبدأهناومن.الباطلمنعندهاالحقله

معرفةالفرقكلعلىفتعرفزمانهفيسائدةكانتالتي
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الفلاسفة،،الفرقهذهبينمنوعرف،الممحصالدارس

مقاصدأحدهماكتابينذلكفىوكتبعندهممافهضم

أسماهوكتابانقضدونآراءهمفيهعرضالفلاسمة

قضايافيالفلاسفةمزاعمعلىفيهردالفلاسفةتهافت

والنفس.والعالمكاللهزمانهفيالرئيسيةالفلسفة

دليلهوعندهعليهفالدليلوجل،عزالده،وجودأما

علومإحياءكتابهفييقولأ!سانع،اعلىتدلالتيالصنعة

يستغنىلاالمح!صموالترتيبالعجيبالأثرهذاإن/لم:الدين

فص!إةت!صادبا!ويقدرهيحكمهوشاط!يدبرهصانععن

ومصرفةتسخيرهتحتمقهورةبكونهاتشهدالنفوس

وصفاكتيأ!همفاتاأصلهأصغزالياويثبت!!.تدبيرهبمقتضى

نفسه.تعالىاللهبها

هووالله،حادثوهوتعالىللهمخلوقعندهوالعالم

لهيرىفلا،العالمبقدمالفلاسفةقولأما،أحدثهالذي

الفارايالفيفتنظريةأمخزالياوينتقدمقبولآ،تخريجا

عزالحقعندالخلقلصفةتعطيلأنهاويرىمميناوابن

أنحزالىافيرى،الموتبعدوبقاؤهاالنفسخلودأما.وجل

النار.فىتخلدوالحميثةالجسةفىتخلدالطهيبةالنفوسأن

مفاتيحأنهازيرى،أطمعرفةسائ!!ولالحواسالغزالىويعترف

طريقعنت!صناكتىممطالحقةالمعرشةأنيرىلكنه،المعرفة

قدالإيمانأنأأمخزااويرى.المباشرةالعرفةأي؟الحدس

الاستدلالومعرفةوالنظرالبحثالإنسانمنيقتضي

فىالإيمانأنيعتقدلكنه،اللهوجودد!ثباتوالاستنباط

لهفين!صشفالعبدقلبفىالدهيقذفهنورالنهائيةالمحصلة

اختلفموإن،الغزاليأنترىوهناانكشافا.اليإن

من،إليهذهبوامماكثيرفيمميناوابنكالفارابىالفلاسفة

منبدلآوبالفيضأمحالمابقدمالقولفياليونانأهلمذهب

الشرعيفارقلمفالغزالي،الشرعففارقواالعدممنالخلق

المعرفةوهو،المعرفةفروعمنفرعفيهؤلاءمعتحفقلكنه

يحتاجلاالذيالمباشرالإدراكأوالمباشرةالمعرفةأوالحدسية

علىالنهايةفيأأخزااويعول.معرفيةحسيةوسائطإلى

اليقين.تحصيلفيالمعرفةهذه

أم(.328-2631هـ،728-661)تيميةابن

الفلاسفةمنيقبللمأنهفيالغزالىعنتيميةابنيختلف!

العقلعلىاعتمادهمعليهمونعىأضتائجاولاالمقدماتلا

الوجود،بالواحبالقائلينأدلةشأنكرللمعرفةوسيلةوحده

"إن:وقال،تعالىاللهوجودإثباتفيالوجودوالمم!ش

الوجودواجبعلىدليلايقيموالمالوجودلواجبالقائل!ت

الدي)الممكن(إثباتعلىموقوفاوجودهجعلوافإنهم

علىالوجودواجبإثباتيمكنفلا،القديمفيهيدخل

بديهةفيممتنعوهذا،قديممم!صإثباتبعدإلاطريقتهم

الدين.تقى،تيميةابنانظر:".العقل

نأعلىيستدلواأن"وأمكنهم:تيميةابنويقول

أثبتواولكن،الوجودوأجبوهوقديممنلهلابدالمحدث

القديممنأثبتوهمافصارالوجود،لواجبليسقديما

إلىينقسمقديماأثبتواإذ،العالمينربهويكونأنيناقض

إنهقالوا:أثبتوهالذيوالواجب.واجبغيروإلىواجب

موصوفاولاصفةيكونلاوقالوا،ثبوتهبصفةاتصافهيمتنع

نأعنفضلاالوجود،ممكنلاالوجود،ممتنعوهذا،البتة

فيالفلاسفةآراءتيميةابنوفند.الوجود"واجبيكون

لابالإيجابفاعلالدهإنيقولونالأنهمأساكمااقدم

لكنهالأزلمنذالفعلعلىقادرفاعلعندهفاللهالأحتيار.با

نأفله،الإلهتنالسبصفةالاختيارلأنبالاختيارفاعل

يجبفلا،والتركالفعلعلىقدرتهمعيفعللاوأنيفعل

رشدوابنسيناوابنالفارابيمنعلمناوقدشيء.عليه

ابنجعلالذيهووهذا،ضرورةالعالمخلة!اللهانكذلك

أنهايرىالتىالنقليةوالمعرفةأصشرعاعنمدافعايقفتيمية

معشعارضلاعندهالمعقولصريحإنبلالعقلتضادلا

أسماهضخماكتاباذلكفىكتبوقد.المنقولصحيح

اسمليمةللفطرةفيهانتصروالنقلالعقلتعارصدرء

بالمقارنةالنقليعارضولايتعارضلاأ!ذياأغطرياوا!نطة!

ولغويةثقافيةلمكوناتيخضعالذيالأرسطىالمنطهتمع

ترفضه.ماونرفضالسليمةفطرتناتقبلهمامنهنقبلتجعلنا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

مسلمونفلاسفة

الصفادخواإ

الحس!أس،الأشعري

لاحةاب!

الحبائي

الغزاليحامدألو

حلالن

عرةلتماالأا

عشريةالاتاالإمامية

السنةأه!!

الحهمية

الحوارخ

نوخلدل!ا

ولديالرابدا

رشدابن

سيناال!

بكرألو،طفيلابد

ومذاهبفرق

الدرور

يةلزيدا

الشيعة

الصوفية

نيةياالقاد

الدينمحي،عربيابن

لصرأبو،الفارالي

يرسفأبو،الكحدي

العلاءدوأ،المعري

عطاءبنواصل

ريةلقدا

يةتريدلماا

المعتزلة

صلةذاتأخرىمقالات

الإسلاممطالكلامعلمالأخلاقا

والمسلمينالعربعسداعلوماالإسلامفيالأحلات

الموضوععاصر

وكيفالإسلاميةالفلسفةنشأتمتى-1

الأمويالعصرديالترحمةحركة-أ

العباسياعصرافيالرحمةحركة-!
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دالفلسفةالمسلموناشتغللماذاص-

المتكلمينفيالفلسفةتأثير-د

الإسلاميةالفلسفةقفحايابعض-2

)الله(الأولىالقضية-أ

)العالم(الثاليةالقضية-!

)السفس(الثالثةالقضية!

النفسوجودبراهين

الفلسفةتجاهأفعالهموردودالإسلامعلماء-3

الغزالطحامدألو-أ

تيمية.ابنب-

أسئلة

وكيف!؟؟الإسلاميةالفلسفةنشأتمتى-أ

سلميا؟أمإيجالياكانوهل؟المتكلمينعلىالفلسفةتأثيرما-2

الله.وحودعلىالكنديأدلةبعضاذكر-3

الفارابي.عدوالإمكانالوجوبدليلعنتحدث-4

إبداعبينالفرقوماسيسا؟ابنللسمةفيالعالمإبداعيعنىماذا-5

عدم؟منالعالموحلقالعالم

الذيالنقدوما؟العالمبقدمالقولفيمصميبارلتحدابنكانهل-6

إليه؟وجه

الكسدي؟عندالنفسفلسفةعلىملاحطكما-7

بواج!قولهمفيالفلاسفةعلىتيميةابنمؤاخذاتما-8

الوحود؟

الطبيعيةالظواهرأنيرىفلسفياتجاهالاليةالفلسفة

تفسرالتيوالنتائجالسببيةقوانينإطارفىتفسيرهايجب

المظاهركلأنالاتجاههذافلاسفةيعتقدالأشياء.حركة

والنظاموالشكلالحجمبمعرفةإدراكهايمكنالطبيعية

وأالذراتعليهايطلقالتيالصغيرةالجزيئاتوحركة

ماالعالمأنمعتقدينفلسفتهمهؤلاءويلخص،الجسيمات

والزنبركاتالتروستدافعيؤديفكما،عملاقةآلةإلاهو

الجسيماتأوالذراتتفاعلفإن،الآلةتشغيلإلىوالملفات

الختلفة.الطبيعيةالظواهرإحداثإلىيؤدي

الغائيةمذهبخلالمنمعارضةالاليةالفلسفةلاقت

فيالطيعيةالظواهرتفسرالغائيةوالنظرية)تيليولوجي(.

علىلوطرحناالمثالسبيلفعلى.الهدفأوالغايةإطار

أعلى؟إلىالنارتتجهلماذ،السؤالهذاالفلسفتينهاتين

ستجيبالاليةالفلسفة.مختلفتينإجابتيننتلقىفسوف

النارتشعلالتىالجسيماتأوالذراتبأن،ذلكعن

أما،التصادملقانونوفقاأعلىإلىتتدافعوبالتاليتتصادم

أعلىإلىتندلعالنارأنإجابتها:فستكونالغائيةالفلسفة

القرنوخلال.الأرضعنبعيداالطبيعيمكانهاوراءسعيا

لوكوجونهوبزتوماسمنكلطورالميلاديعشرالسابع

الاليةالنظريةفلسفةفرنسافيديكارتورينيهإنجلترا،في

الفترةتلكوخلال،الغائيةللنظريةمضادفعلىكرد

إلا،الصناعيةالثورةمنمهماجزءاالآليةالنظريةأصبحت

علماءأدرك،الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةمعأنه

الظواهرتفسيرعنقاصرةالاليةالفلسفةأنالاليةالطبيعة

النظريةفإنوهكذا.والمغنطسيةالكهرباءمثلالطبيعية

فيالطيعةعناصركلتفسيرعلىأصلاتقومالتيالالية

مقبولة.تعدلمالحركةقانونإطار

الفلسفة؟،توماسهوبز،بمرينيه،ديكارت:أيضاانظر

.جون،لوك

الكدبية.الفلسفةان!:.التشاؤميةالفلسفة

رينيه.،ديكارتانظر:.الديكارتيةالفلسفة

القرنحواليازدهرفلسفيمذهبالرواقيةالفلسفة

بدأت.الميلاديالرابعالقرنحتىواستمرالميلادقبلالرابع

نأالرواقيونالفلاسفةاعتقدروما.إلىامتدثماليونانفي

بكلواحدكليربط،أنفسهمدأخلإدراكاالناسلكل

أدى.العالمفييتحكمالذيالإله-وبالحقالآخرينالناس

الناسأنفكرةوهي،للكوننظريةقاعدةإلىالاعتقادهذا

منطقةأوواحد،بلدمواطنيوليسوا،العالممواطنوهم

طبيعيبقانونالإيمانإلىأيضاالنظرةهذهقادت.معينة

قوانينبهتقوممعيارأويعطيالمدنيالقانونعلىيعلو

خيرأعظميحققونالناسأنالرواقيونورأى.الإنسان

أنفسهموبتحرير،الحقباتباعالسعادةويبلغون،لأنفسهم

بوسعهمأشمياءعلىفقطوبالتركيز،الانفعالاتمن

عليها.السيطرة

القانونفىالأثرأكبرالرواقيينللفلاسفةكانلقد

أيفئاوضعواأنهمعلى.السياسيةوالنظريةوالأخلاق

الطيعية.والفلسفة،والمعرفة،المنطقفىمهمةنظريات

الرواقية.الفلسفةمؤسرزينونويعتبر

مغرمينكريسيبيس،وخاصة،الأوائلالرواقيونكان

وشدد.بالأخلاقياتوكذلكالطيعيةوالفلسفة،بالمنطق

اوريليوسوماركوسسنيكاخاصة-المتأخرونالرواقيون

أل!خلاقيات.على-وأبيكتيتوس

ماركوس،أبيكتيتوس؟الرواقيزينون:أيضاان!

انايوس.لوسيوس،سنيكابمأوريليوس

الرالغالقرننيأسهفلسفيمذهبالكلبيةالفلسفة

الفيلسوفأتباعأحدأنتيسثينيز،الفيلسوفالميلادقبل

هىالفيلسوفلهذاالبدايةنقطةوكانت.سقراطاليوناني

الهدف-المتعةوليسالفضيلةيرىالذي،معلمهمذهب

ويرى.الحقيقةالسعادةتمثلوأنها،للحياةالأساسي

لكلباحتقارينوالذيهوالحكيمالشخصأنأنتيسثينيز
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.والجاهبالثروةعابئغيرويعيش،الحياةفيالمألوفةالرغبات

للشخصمادامت،ممكنغيرأمرالدائمةالسعادةأنوأكد

بأيةمقيدغيروهوإشباعها،يستطيعلاورغباتحاجات

هذهلأن،الأمعرةأوالدولةاوالمجتمعنحو،التزامات

إشباعها.يمكنلارغباتتولدالأشياء

الخيروجودمنالثقةبعدمبالكلبيينأشبهوالتشاؤميون

فلسفةفيبارزأثرلهمكانالذينومن.البشريةالطبيعةفي

شوبنهاور.الألمانيالفيلسوفالتشاؤم

المتحمس!!،أنتيسثينيرأتباعمنواحداديوجينوكان

ثادإنهأ!يقا5.اضصرثادرجةإلىالكلبيةالفلسفةاتبعإذ

وقد.الأحواضاأحدفيوينامالخبز،أنواعأردأعلىيعي!ش

فيسادكلبيمذهبوهو،اشواقيةالفلسفةرينونأنشأ

الفلسفةان!:..مقالثالثالقرنوبدايةالرابعالقرنأواخر

قية.لرواا

إلىنسبةكلبيالاسمأنإلىالمراجعبعضوتشير

ال!صلبيودفيهالتقىأثيسا،فىلمبنىاسماوهو،سينوسمارغس

منمستمدالاسمأنإلىالأخرىالمراجعوتشير.مرةلأول

أ!سلوكاأإإشارةوأنئها.كلبتعنىالتياليونانيةال!طمة

المجتمعوجهفى:نباحهمأ!ظبيوراد5يتصفالذيالفظ

أ!دىأحاديأالحديتفىو.ح!اقاتهعنليتخلىالفاسد

أغائلةاأغ!صةامنيسحرأررياأ!شخصايوصف،الغربيين

بمديوجينانظر:.كلبىبأنهالبشريةالطيعةفىالخيربوجود

الرواقي.زينون

النوياتإلىيشيرمصطلحسقراطماقيل!لسفلأ

006عاميماب!تالفترةفياليونانيونالفلاسفةاتبعهاالتى

،سقراطقبلماعصربفلاسفةهؤلاءويسمى..مق04و.

دولةفيلسوفسقراطمجيء!مبققدمعظمهمظهورلأن

فهمالفلاسفةهؤلاءحاولوقد.الصيتالذائعأثينا

وعلى.طبيعيةومبادئأسسعلى،الطبيعيالكونوتفسير

أنهماإلا،متناقضةنظرياتابتدعواقدأنهممناشغم

وتسلسلاته،أحصنالأصلالأساسيالاهتمامفييشتركون

وضعفضلالفلاسفةلهؤلاءكانوقد.المتعاقبةالطبيعية

بعدهم.جاءواالذينالفلاسفةلعملالأسم!

ماقبلفلاسفةعنالكثيريجهلونالدارسونومازال

مقتطفاتمنأساساتستمدكانتمعرفتهملأن؟سقراط

منومؤل!تكتابوأعمال،سقراطماقبلكتاباتمن

(.سقراطعصر)أيلهمالتالىالعصر

أولعاشت.سقراطماقبلفلاسفةمنطائفةأول

آسيافيإغريقيةمدينةوهيميلجتوس،مدينةفيمنهمطائفة

نأيعتقدونوكانواالميلاد.قبلالخامعرالقرنفيالصعرى

أولهووطاليس.واحدةمادةوتكوينهالكونأصل

الماءأنطلابهيعلمكان،الحقبةهذهمنمعروففيلسوف

نفعرمنعضووهوأناكسمندر،أما.المادةهذههو

مادةمنجاءالكونأناعتقدفقد،طاليسمجموعة

نإ:بقولهن!يتهبلورثم.اللامحدودةسماهاسرمدية

أقلأصبحتأو،بالبرودةتكثفتالتيالمادةهذههوالهواء

والنار.الماءمثلأخرىموادوكونت،كثافة

الآنتعرفمنطقةوفيتقريباالوقتنفسوفي

علىالكونيفسرفيثاغورثكانأجا،إيطابجنوب

نأطلابهويعلم،العدديةالمصطلحاتمنأساس

إلىاختزالهايم!ش-ربما-أوأعدادإلاهيماالأشياءا

ارتباطاترتبطالأشياءك!!أنيعتقدوكان،عدديةقيما

كانذلكمنالنقيضوعلىومتوائما.متناغما

وهوألافقطواحدمنظورمنالعالميرىهرقليطمس

التغييردائمشىءكلأناعتقادهوفي.الصراع

حاله.علىشيءوللايبقى،والحركة

فيرسختقدالتعاليمهذهكانت.بارمنيدستعاليم

ماقبللفلاسفةمشكلةوأثارتالميلاد،قبلالرابعالقرن

التغييرأفكارالفلاسفةتقبلالوقتذلكفحتى.سقراط

عدةمنيتكونالحقيقةفي)الكونأخعدديةاوحةوالحر

والحركةالتغيرأفكارأناعتقدفقدبارمنيدسأمامواد(.

وجودتتطلبالأشياءهذهإنإذ،حقيقةأج!سترالتعددية

وجودواعتبر،الفكرةبارمنيدسامشبعدوقد.بكائنماليس

الكونبأنوأفاد،العقللايتصورهافكرةبكائنماليس

وكانولافناء.توالدوبلاالتغيرأوللحركةقابلعير،أحادي

خصومهيتمكنولم،قليلونوأتباعهكبير،تأثيرلبارمنيدس

بينمصالحةيعقدواأنحاولوالذلك،منطقهدحضمن

علىإمبيدوقليزوافقوقدالسائد.المفهوموبناستنتاجاته

الظاهريللوجودتفسيرهوكانواللافناح!.اللاتوالدفكرة

،التراب:الأبديةالأربعةالعناصرأساسعلىللأشياء

.الصراعويفرقها،الحبقوةتحمعهاوالماء،والنار،والهواء،

العناصرهذهمنتتألفالكونفيالأشياءاكلأنواعتقد

منمتناهغيرعدداأناعتقدفقدأناكسجوراسأما،الأربعة

دورانيةحركةبسببأصليخليطمنانفصلقدالعناصر

الوجودفيشيءأيويحتوي.العق!!سماهاقوةتبدؤها

اعتقدوقد.متفاوتةبنسبولكنالعناصر،كلعلى

نهاية.مالاإلىتقسيمهايمكنالمادةأنأناكسجورالر

لوميبوسجاءالميلادقبلالرابعالقرنوفى

.بارمنيدسمواجهةفيالذريةبنظريتهماوديموقريط!

أجساممنيتكونالكونأنعلىتنصتعاليمهماكانت

وتسمى،الانقسامولاتقبلالصغر،فيمتناهيةجامدة

الأشياءلتكونوتتجمعالفراغفيتتحركالتيبالذرات

عليها.المتعارفبخبراتناندركهاالتيحجماالأكبر



477الوضعيةالفلسفة

فيتأثيرهالهاأصبحفلسفةالمتعاليةالفلسفة

عشرالتاسعالقرنوفىعشرالثامنالقرنأواخر

ليعستالمعرفةبأنالاعتقادعلىقامتوقد.الميلاديين

منهمامشتقةهىولا،والملاحظةالخبرةفيمحصورة

التيالتجريبيةالفلسفةبهذاعارضتوقدوح!!ما.

عليهنصتوكا.الخبرةمنتنبثقالمعرفةأنعلىتنص

فىيكمنالإنسانيةالمشكلاتحلأنالفلسفةهذه

الفرد.لعواطفالحرالتطور

عالمفىتكمنالحقيقةفإنالمتعاليةللفلسفةوطبقا

إلاهوماالطبيعةعالمفيالمرءيلاحظهفمافقط،الروح

يكسبونوالناس.الروحلعالمثانيةانعكاساتأوظواهر

وفهمهمحوأسهمخلالمنالطبيعةعالمعنعلمهم

قوةخلالمنالروخعالمعنعلمهميكسبونولكنهم

المتعاليةالفلسفةأصحابعرفهالذيالعقلتسمى،أخرى

بصورةحقهومامعرفةعلىالمدركةالمستقلةبالقدرة

مطلقة.

فيالمتعاليةالفلسفةعناصرعلىالعثورويمكن

القديمة.اليونانإلىتنتمىالتيالمحدثةالأفلاطونيةالفلسفة

كتابكانالفلسفةهذهلأفكارالأساسيالمصدرلكن

إيمانويلالألمانيللفيلسوفأم(781)المحضالعقلنقد

كانط.

الولاياتفىالموحدينبينالمتعاليةالفلسفةبدأت

دينية،أدبيةفلسفيةحركةأصبحتحيث،المتحدة

منالأربعينياتخلالذروتهابلغتوقدمعا.اجتماعية

إمرسونوالدورالفوكان.الميلاديعشرالتاشعالقرن

الطبيعةعالمأنرأيهوفي.الفلسفةلهذهالقياديةالشخصية

وبجعل،نافعةبسلعتزويدهاطريقعنالإنسانيةيخدم

نأإمرسوناعتقدوقد.للجمالمدركةالإنسانيةالكائنات

الملاحظةخلالمنالمستطاعقدريتعلمواأنيجبالناس

والدو.رالف،إمرسونانظر:.والعلم

حياتهمالناسيكيفأنعلىأصرإمرسونأنغير

وقدأولأ.العقلخلالمنيبصرونهاالتيالحقائقحمسب

داخلالحقيقةتجدالحيةالكائناتأنوأتباعهإمرسونتصور

والفردية.النفسعلىالاعتمادمبدأأكدواوهكذاأنفسها.

بأنهالقولإلىوذهبوا،منهلابدشرالمجتمعبأنقالوالقد

عنالبصريغضأنعليهصحيحهوماالمرءشعلملكي

هناومن،العقلعلىويعتمد،الاجتماعيةوالتقاليدالعرف

التقليديةالنصرانيةمبادئالمتعاليةالفلسفةأصحابرأى

بينالشخصيةالعلاقةفىتدخلتالمنظمةوكنائسها

نأإلىالفلسفةهذهأصحابدعاهناومن،والخالقالخلوق

اللهمعرفةيكتسبواوأن،النصرانيةسلطةنيرالأفراديخلع

العقل.خلالمن

أمريكافىالمتعاليةالفلسفةأصحابأفرادعدديكنلم

والفكرالأدبفيواسعاأثراتركتكتاباتهملكنكثيرا،

مذهبقادةسجلفإنإمرسونإلىوبالإضافة،الأمريكي

فولرومارجريتألكوتبرونسونضمالفلسفةفيالتعالي

ثورو.ديفيدوهنريباركروثيودور

الفيلسوفأسسهفلسفيمذهبالمشانيةالفلسفة

كانوقدالميلاد.قبلالرابعالقرنفيأرسطواليوناني

عمدذاتأروقةتحتمحاضراتهإلقاءأثناءيمشيأرسطو

فيالليسيوممبنىفيوذلكالبورتيكورتسمى،مظللة

اسمها.الفلسفةهذهأخذتهناومنأثينا؟

نأيرىكانالذيلأفلاطونتلميذاأرسطوكان

طريقعنالحقيقةإلىيصلأنباستطاعتهالإنسان

عالمبأنتلاميذهيعلمكانكما.والمنطقالحجة

لايمثل-المشاهدةاليوميةالحياةبذلكويعني-الظواهر

الصوريتضمنالذيالعالمذلك،بدقةالحقيقيالعالم

فصليمكنلابأنهيعتقدكانفقدأرسطوأما.المثالية

أنهيعتقدكانبل.الطريقةبهذهالظاهرعنالحقيقة

ويدرسشمعنأنالمرءعلىينبغيالحقيقةلإدراك

مزيجإلاماهوشىءكلبأنيعتقدكانكماالظواهر.

.والمادةالصورةمن

أرسطو.:أيضاانظر

الفلسفيةللنظريةمغايرشكلا!ضعيةالفلسفة

ترتكزالمعرفةأنواعكلبأنتقولوالتي،بالتجريبيةالمسماة

الوضعية.للفلسفةرئيسيانشكلانوهناك.التجربةعلى

كونتأوجوستالفرنسيالفيلسوفطوروقد

الوضعيةللفلسفةالاولالشكلأم(857هـ،ا274)ت

ويعرفالثانىالشكلأما.الميلاديعشرالتاسعالقرنفي

القرنمنالعشرينياتفيظهرفقد،المنطقيةالوفمعيةبالممم

بدائرةيسمونالفلاسفةمنمجموعةبينالميلاديالعشرين

فيينا.

تطوريوصفعلىتقوم.الوفمعيةكونتفلسفة

الفكرفإن،لكونتووففا.مراحلثلاثمنللتاريخ

الستةمجلداتهفيعرضهامراحلثلاثعبريمرالإنساني

وهذهأم(.-842أ083)الوضعيةالفلسفةمساربعنوان

الميتافيزيقية.المرحلة2-.اللاهوتيةالمرحلة-أ:!طالمراحل

العلمية.أوالوضعيةالمرحلة3-

علاقتهفيالوجودالناسيفسراللاهوتيةالمرحلةوفى

الميتافيزيقيةالمرحلةوخلال.المقدسةالكائناتبتصرفات

بالألمحبابعلاقتهافيعنهاالبحثيتمالتفسيراتفإن

الناسيستخدمالوضعيةالمرحلةوفي.الأساسيةوالمبادئ
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منالمنهجهذاويتكونالوجود.تفسيرفيالوضعيا!لنهج

وحدها.الملاحظةعلىاعتماداالاستنتاج

جمئفيالوضعيالمنهجاستخدامعلىكونتأصر

وقال.البشريةالطبيعةدراسةفيهابما،العلميةالدراسات

علمىخلالمنالبشريةالطبيعةدراسةيتعينبأنهكونت

ونادى.اختيارهمنمصط!حوالأخير،والاجتماعالأحياء

الاجتماعية،السلطةإلىالتقدميهدفأنبضرورةكونت

الإنسانيةدينوعلىالعلما،علىترتكزاجتماعيةحالةوهي

فقاوأسةالحاهذهيقررواأنالفلاسفةعلىوأنالجديد.

الوضعية.لمبادئ

فيينادائرةحانبمنتطورت.المنطقيةالوضعية

شليك.مورشزالألمانىأ!يلسوفواالفيزيائيبزعامة

،كارنابرودوأفالألمانيالفيلسوفالمجموعةوتضم

وكان.الاخرينوالعلماءالفلاسفةكبارمنوالعديد

المعنى،منالتحققمعيارتسمىخلافيةفكرةمبدؤها

التحققيمكنلاالتيالأقوالكلفإنالمبدألهذاووفقا

الرياضيةالتعبيراتماعدا-الحسيبالإدراكمنها

لاهراء-والبرهانبالدليلإثباتهايمكنالتيوالمنطقية

العلمتخليصإلىتهدففيينادائرةوكانتلها.!عنى

يم!شلااكتيالأف!صارواالأقوالاهذهمثلمنوالفلسفة

بالتحربة.صحتهامنالتحقق

أمريكاالأصلىموطنهمعمر،معشوشبنباتالفلفل

ويزرع.لثمارهخصيصايزرع،والجنوبيةالشمالية

صنفوقد.بالصقيعلاتتأثرالتىالمناطقفيموسميا

المذاقوسبب.اللبيةالثمارضمنثمرتهالنباتعلماء

بالجداريوجدكيميائيمركبأنواعهالبعضاللاذع

للثمار.الداخلى

بداخلأومحميةأحواضفيبدايةالبذورتزرع

داخلالبذورتنقعوقدالبرد.منلحمايتهامحميةبيوت

النباتيقوىوعندما.التربةفىبذرهاقبلمخصبسائل

شتلاتهوتغرسالحقولإلىينقلالأولىنموهأطواربعد

وتصفتقريبا.سم06بعضعنبعضهايبعدحيث

فرأغاتبينهاتفصل،مستقيمةخطوطفىأ!شتلاتا

يتراوحطولإلىالنباتوينمو.سمأ02إلى09باتساع

منالشبهقريبةزراعتهيجعلمما،سمأ2.و09بين

إلىحاجةفىشجيراتهتكنلموإن،الطماطمزراعة

نألاتلبثاللونخضراءوثمارهلتقويمها.ساندةركائز

الحساسيةشديدوالنبات.تنضجعندماحمراءتصير

عنديهلكوقد،م01عنالمنخفضةالحرارةلدرجات

للصقيع.بادرةأول

إلاحمراءثمارالفلفلأصنافمعظمانمنوبالرغم

معتدلةأنواعاهناكأنكماالثمار.صفرأنواعاهناكأن

يضفيالأخضرالفلفل

.الطعامع!ومذاقالولا

طعمالشطةولفلفل

دالفلفلمقارنة،لاذع

يضافالأحضر.

إلىالفلفلمسحوق

لتتبيلالأحرىالتوابل

.الطعام



ومسحوق.ينضحعندمافاقعاأحمرلونايأخذدقيقطويلالحمارالفلفل

معرول!.!تبلالدغليةالفليفلةباسمالصروفالفلفلمنالنوعهذا

المعتدلالمذاقذاتالأنواعومن.لاذعةوأخرىالمذاق

لإنتاجللتجفيفأخرىوأنواع،الحجمكبيرالسلطةفلفل

البربريكا.مسحوق

يذالمذاقمعتدلنوعمنالثماركبيرنوعويزرع

معظميخصصالحلو،الفلفلباسميعرفسميكةقشرة

مذاقها،كالشطةأخرىأنواعوثمة.للتعليبمحصوله

جدا.لاذع

كماالبكتيريا،تسببهالأضرأرالفلفلنباتاتتتعرض

بالغةأضراراالإصابتينكلاوتلحق.التفحملمرضتتعرض

السليمبالرشأخطارهمادرءبالإمكانأصبحوإن،بالنبات

الواعية.الزراعيةوالخبرة،الحشريةبالمبيدات

الفليفلة.:أيضاانو

الفليفلة؟الأسود،الفلفلانظر:الأحمر.الفلفل

الدغلية.الفليفلة

947الأسودالفلفل

بطحنيجهزالتوأبلمننوعالأرثاؤوطىالفلفل

انظر:.الشطةيسمىالذيالمزروعللفلفلالجافةالبذور

الفلفلمنأخفلذعةذوالأرناؤوطيوالفلفل.الفلفل

أحلى.نكهةذوأنهكماالأحمر،

الفلفل.:أيضاانظر

صقيلةكيرةأوراقلهالفلفلنبات

نألاتلبثحضراء،صغيرةوتمار

)الصورةنضجهاعندحمراءتصير

هدهفيالثماروتستعملالعليا(.

الفلفلعلىللحصولالمرحلة

علىالحصوليمك!كماالأسود.

مكتملةالتمارمنالأبيضالفلفل

اليسار(.على)الصورةالنضح

المعروفالأسودونوعه،التوابلمننوعالأسودالفففل

باندونيسياينمومتسلقأومتمددنوعمنشجيرةتنتجه

الرئيسىالمحصولوهوالحار.المناخذاتالأقطارمنوغيرها

وسوموة.جاوهبجزيرتى

اللونخضراء،مدورةصغيرةثماراالفلفلشجرةتحمل

الثمارهذهتقطف.تنضحعندماحمراءتصيرأنلاتلبث

الشمستحتوتجففتنظفثمالتغير،فىلونهايبدأعندما

بفعلأسودلونهاينقلبذلكبعد.هادئةناربقربأو

الفلفلمسحوقإلىفتتحولوتنخل،تطحنثم،التجفيف

.المألوفالأسود

للنباتالناضجةالثمارمنالأبيضالفلفليجهزكما

عصارتهالإزالةوغسلهاالثمارتخديم!!مإذ،نفسه

والفلفل.تجففذلكوبعد،هشيممنبهاوماعلقاللبابية

وليسالأسود،الفلفلمنأكثرطيبمذاقذوالأبيض
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الكبيرةالفليفلةأنواعفمصدرهالأحمرالفلفلأماحريفا.

ثمارمنوهوالتوابلمتعددالمذاقذوجامايكاوفلفل

الحلو.الفلفلشجرة

الفلفلبهيتميزالذياللاذعللطعمالرئيسىوالسبب

حريفةصمغيةموادمنعصارتهماتحويهإلىيرجعالعادي

أيضئا.دوائيةمنافعلهأنكما.زيتيةوأخرى

بتلكشبيهةن!ةأصهالتوابلمننوعالأ!ردجيالفلفل

أغلف!ايسمى.الطيبوجوزةوالقرنف!!القرفةمنالمركبة

منعليهالحصولويتمجامايكا.فلفلأحياناالأفرنجى

الثماروتجمعالبيمنتو.لشجرةالناضجةغيرالعنبيةالثمار

علىبعدفيمالتطحنواسعةأسطحعلىتجففثميدويا

كاملة.تباعأو،مسحوقشكل

الخبوزة،الموادلتتبيلالأفرنجىالفلفلالناسيستعمل

الزيتويستعمل.المدخنةواللحوم،والخللات،والسمك

ولإخفاء،الصابونعطورصناعةفىالثمارمنالمستخرج

الأدوية.أنواعبعضطعوم

.شجرةالبيمنتو،:أيضاأنظر

الأفرنجي.الفلفلانظر:جامايكا.فلفل

لنباتاتتنتميانالشجيراتمنلاثنتيناسمعاوهفلفل

وجزرأمشراليا،فىوتنموانأفا،أيضاوتسميان،الفلفل

وشجيرات.قرونمنذالناسزرعهماحيثالهادئالمحيط

أوراقولها.ام،5ارتفاعحتىتنمومستقيمةالكاوه

وتغرس.شاحبأصفرلونهاصغيرةوأزهارمستديرة

يسمىعصيراالجذوروتنتج.الساقمنالمقطوعةالشتلات

الهادئالمحيطجنوبشعوبوتستخدم.الكاويحامض

كافا.أوكافماأفاكافا،يسمىمخمرشرابلصنعالعصير

ومدرا،للعفونةومانعامطهرافتستخدمألمجففةرالحذأما

.للبول

يرىأنيمكنالسماء،فيللضوءطبيعىظهورالفلى

فيالضوءظهورويسمى.فقطالليلفىالمجردةبالعين

الظاهرةوتسمى،الشماليالفلقالشماليالكرةنصف

هووالفلق.الجنوبيالفلقالجنوبيالكرةنصففيالمماثلة

الجويالغلاففيالشمسلنشاطالأعظمالمنظورالتأثير

.للأرض

والجنوبيةالشماليةالمناطقفىالفلقمناظرمعظموتقع

وغيوم،أقواسهيئةعلىرئيسيةبصورةوتظهر.النائية

،تتحركالفلقأشكالوبعض.رئيسيةضوئيةشرأئط

فيشيوعاالأكثرواللون.فجأةوتخبوتترجرجأ::تسطع

فىجداعالياتحدثالتيالمناظرول!شالأخضر،هوالفلق

علىالفلقويحدث.أرجوانيةأوحمراءتكونقداسمماء

،الأرضسطحعنكمأ...و001بينيتراوحبعد

.متراتالكيلوالافإلىالسماءعبرطولآيمتدوبعضه

فييتوهجملونفلق

يحدت.الليلسماء

المناطقفى-عادة-الفلق

وفيالائية،الشمالية

.البعيدةالحنوليةالمناطق



481،علمالراديويالفلك

متواصلتدفقوهو،الشمسيةالرياحأغلقاوترافق

تصلوعندمابالكهرباء.مشحونةالشمسمنلجسيمات

بعضهايعلقللأرضالمغنطيسيألمجالإلىالجسيماتهذه

إلىالعالقةالجسيماتمنكثيرويتوجه.المجالهذافي

بالذراتتصطدموعندماالمغنطيسيين.الأرضقطبي

يظهرالتىالطاقةتتحررالجويالغلاففيوالجزيئات

فلق.شكلعلىبعضها

الأكثرالمرحلةخلالمتكررةبصورةالفلقويحدث

عاما.11نحوتمتدالتيالشمسىالكلفدورةمنشدة

تسمىالتيالداكنةالبقععدديزدادالمرحلةهذهوخلال

الكلفوتترافق.الشمسسطحعلىالشمسيةالكلف

تعرفالشمسسطحعلىعنيفةثوراناتمعالشمسية

والبروتوناتالإلكتروناتوتزيد.الشمسيةالثوراناتباسسم

الجسيماتعددمنالشمسيةالثوراناتتطلقهاالتي

ويحدث.للأرضالجويالغلافمعتتفاعلالتيالشمسية

أيضاويؤديكبير،حدإلىساطعافلقاالمتزايدالتفاعلهذا

تسمىللأرضالمغنطيسيالمجالفيحادةتغيراتإلى

هذهخلال،الفلقينتقلوقد.المغنطيسيةالعواعف

الاستواء.خطإلىالقطبيةالمناطقمن،العواصف

كلف،المغنطيسيةعفةالعا،الشمسأيضا:انظر

الشمس.

الكريمالقرآنسورمنالفلقسورة.سورةالفلو،

والمائة.عشرةالثالثةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

الصبحوهوالفلقتسميتهاجاءت.اياتخمسآياتهاعدد

بربفالاستعاذةالصئ.فلقمنأبنهو:العربتقولإذ

التسمية.هذهأكسبها،السورةمفتتحفيالفلق

أمورتعالجالمكيةالسورشأنشأنهاالفلقوسورة

الله،إلىإلافرارولاملجأألاتقررفهى،والإيمانالعقيدة

لهم.والحافظلخلقهوالحامىالواقيفهو

حمىإلىيلجأواأنللعبادتعليمالفلقسورةفي

ومن،مخلوقاتهشرمنوسلطانهبجلالهويستعيذواالرحمن

الوحشة،منفيهالنفوسيصيبلما،أظلمإذاالليلشر

وساحرحاسدكلشرومن،فيهوالفجارالأشرأرولانتشار

بهما.نفسهيعوذصؤلإي!كاناللتينالمعوذتينإحدىو!ط

.سورة،الناس:انظر

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

منالجزءهووالجإن.نباتجنينمنورقيجزءالفلقة

جذيرمنوتتألف.ناضجنباتعنهايتطورالتىالبذرة

)سويقةتحتيةبفلقةمتصلانقصير(،)برعمجنينيةوسويقة

وتعرف.الفلقاتمنأكثرأوواحداتحمل(السفلىالجنينية

ثنايافيتتشكللأنهاأيضاالبذريةبالأوراقأيضاالفلقات

كلافإن،سودانيفولبذرةانشطرتماوإذاالبذور.

الفولبذرةجنينمنالباقيةوالأجزاء.فلقةيدعىالنصفين

الجنينية.بالساقالفلقتانتلتصقحيثرؤشهايمكنالسوداني

أجنة،لهاالبذور،كاسياتوتدعى،المزهرةوالنباتات

ذاتالأجنةوتسمى،فلقتينذاتأوواحدةفلقةذاتإما

الفلقةأحادياتومعظم.الفلقةأحاديةالواحدةالفلقة

مضاعفاتفيزهريةوأجزاءمتوازيةبعروقأوراقاتحمل

ثنائيةفتدعىالفلقيينذاتالمزهرةالنباتاتأما.ثلاثية

وأجزاءلثمبكىتعرقنمطذاتأوراقاتنتجوهى.الفلقة

النباتاتومن.خماسيةأورباعيةمضاعفاتفيزهرية

وتسمىوالكوسا.والطماطمالفولالفلقةثنائيةالشائعة

أجنةولهاالبذور،عارياتالمزهرةغيرالخشبيةالنباتات

.النباتنوععلىذلكويعتمدأكثر،أوفلقتينذات

مثلوالخروطيةالإبريةالأوراقذاتالأشجاروتنتمي

البذور.عارياتإلى،والشوكرانالصنوبرشجرة

بعضفيتقوموهى.متعددةوظائفلهاوالفلقات

فيالخزونالغذأءبامتصاص(الحبوب)مثلالحالات

فيالغذاءتخزيننسيجأي)السويدأء(؟ايرندوسبرم

،والفولالبازلاءذلكويشملأخرىبذورفيأما.الحبة

يتمذلكوبعد،نموهطورفيأولأالجنينيمتصهالغذاءفإن

البازلاءبذرةتنبتوحينما.اللحميةالفلقاتفىإيدأعه

الفلقاتفإنالفولفىأما.الأرضتحطالفلقاتتبقى

فىبإيجازبوظيفتهاوتقومالأرضسطحفوقتظهر

(.الضوئيالتمثيل)عمليةالضوئىالتركيب

الفلقة.وحيد،الفلقةالثنائيبمالإنباتأيضئا:انظر

و!ط.للعقابقديماتستخدمكانتأداةالعقابفلقة

الشخصساقافيهماتوضع،بفتحتينالخشبمنإطار

يوضع.الفلقةفىساعداهيوضعوأحياناعقابهالمراد

لفترات،للجئالبسيطةالفلقةفيعقابهمالمرادالأشخاص

شائعةالفلقةوكانت.أياموعدةساعاتبضعبينتتراوح

أوروبا،فىالوسطىالقرونفيللعقابالاممتعمال

حتىاستعمالهااستمر.أخرىوأنحاءأمريكاومستعمرة

إلىاستعملتوربما،الميلاديعشرالتالمحعالقرنأوائل

.البلدانبعضفيقريبوقت

التدسكوبانظر:علم.،الراديويالفلك

بممارتنالسير،رايل،جوثكارل،جانسكى؟اللاسلكي

الفلكىالمرعمد(،الراديويالفدك)تطورعلم،الفلك

الوطني.الراديوي
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المسلسلةالمرأةفيالكبرىالمجرة

للشمسكليكسوفأقمارهأحدمهوأماأورانوس

مأ859عامفيهاليفذنب

)؟والدموالمجرات،المدساتتتمملالفلكيونيدرسهاالتيالأجسام

أعسماء.اصفحةعرأحرىوأحداتاوالحسول!الكسو!

الفلكعلم

النجومبدراسةيعمىالفدكعلم.صكلماف،

.الكونمنهايتكونالتيالأخرىوالاجساموالكواكب

ولا.السماويةالأجراموحركاتموا!الفلكيونويرصد

فحمسب،الأجسامهذهرصدفيالفلكييناهتمامينحصر

تتكونم:مثلأسئلةعنالإجابةأغلبهميتلمسبل

معظمهماعدالسببوأ!ذاتنئضوءها؟.وكيف؟النجوم

الفيزيائيةأ!ملياتايدرسونأي؟فلكيينفيزيائيين

ال!صن.فيتحدثالتىأمميميائيةوا

الراصدينيسمونالذين،الفلكيينبعضويتخصص

بوساطةالمسماويةالأجراممراقبةفي،الفلكيين

يستخدموننظريون،فلكيونالاخروالبعض.التلسكوبات

ففلكيو.الكونطبيعةلامشنباطوالرياضياتأغيزياءامبادئ

أيضاالفلكيونويشاهد.والمحوموالكواك!أخار(واالغمارسحص

يدرسونالشمعم!وفلكيو،النجوميدرلممونمثلاالنجوم

الكواكبوفلكيو-الأرضإلىنجمأقرب-الشمس

الكونوعلماء،الكواكبعلىالسائدةالظروفيدرسون

إجمالأ.وتاريخهالكونتركيبيدرسون

مجال-الأخرىالعلوممعظمخلاف-الفلكوعلم

الفلكفهواة.مهمةإضافاتيضيفواأنالهواةفيهيستطيع

النجومأي،المتغيرةالنجومدرالممةفيمهمادورايؤدون

النجومهذهدراسةوتمدنا.الزمنمعلمعانهايتغيرالتى

النجومأعدأدولكن.الكونفيالمسافاتعنبمعلومات

ويقومباستمرار.مراقبتهالفلكيونيستطيعماتفوقالمتغيرة

يقومبينما،النجومهذهبرصدالهواةجماعاتأعضاء

تلفنجوملاكتشافمعابالعملأخرىجماعاتأعضاء
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لمحائقالمستعرأوالمستعرالنجمهذامثلويدعى.فجأة

والكواكبالقمربرصدالهوأةالفلكيونيقومكما.التوهج

وظواهروالخسوفالكسوفوكذلكوتصويرها،والمجرات

.أخرىفلكية

الأزمنةفيبدأفقد.العلومأقدمأحدالفلكوعلم

فيالسماويةالأجرامحركةحولبملاحظاتالقديمة

هذهدراسةأفادتالتاريخوخلال.منتظمةدورات

وتحديد،الزمنضبطمثلتطيقيةأغراضفيالدورات

.البحارفيالملاحةودقة،الفصولبدايات

لمواقعخرائطالبابليونرسم.مق002عامحوالىوفي

علىبالأحداثالتنبؤبغرضوذلكالمسماويةالأجرام

بالتنجيم،التنبوءاتهذهمثلاستنباطويسمى.الأرض

فيتؤثروالكواكبالنجوممواقع!بأنالاعتقادعلىويرتكز

قدماءمارسوقد.الارضعلىالأحدأثمجريات

فيهواعتقدالتنجيموالعربوالرومانوالإغريقالمصريين

القرنمنذالمسلمونالفلكيونورفضه،ا!فلكيينبعضأيضا

أصبحالميلاديعشرالثامنالقرنوفي.الميلاديالثامن

ويعتبره.التنجيمبرفضقناعةعلىالاخرينالعلماءمعظم

علىالأحداثيفسرونفهمزائفا.علماحالياالعلماء

لاالتيوالكيمياءالفيزياءبقوانينالفضاءفيأوالأرض

لاذلكمنوأكثر.التنجيمفىأعتقاداتبأيتسمح

يقاومونهبلفقط،التنجيمبرفضالعلماءمنالكثيريكتفى

العلم.تقدمإبطاءعلىتعملخرافةباعتباره

وتناقشالسماءفيرؤيتهيمكنماالمقالةهذهتصف

تعطيكما،الكونعليهايشتملالتيالأجسامأنواع

،الفلكيونيستخدمهاالتيوالتقنياتالوسائلعنمعلومات

الفلكبن.عملومجالاتالفلكعلمتاريخوعن

السماءمراقبة

النهار،أثناءللاهتماممثيرجسمالشصي!النهار.سماء

رؤيتهايمكنمتعددةونشاطاتمتنوعةعواصفوهناك

ساطعةالشمسلكنلاخر.يوممنس!إلشمسعلى

أجهزةبدونبأمانبمشاهدتهاتمسمحلابدرجةجدا

لابدرجةلامعةالسماءالشمسضوءويجعل.خاصة

النهار.أثناءالأخرىوالكواكبالنجومتسفبهشاهدة

مروروعندنهارا.أحيانايشاهدالقمرفإنذلكمنوبالرغم

يصطدمالأرضىالجويالغلافخلالالشمسضوء

فيويتشتت،الغلافهذامنهاشكونالتيالغازبجزيئات

لأنفذلكزرقاءلناتبدوالسماءكانتوإذا.اتجاهكل

اخر.لونأيمنأقوىبدرجةيتشتتالأزرقالضوء

وأسهلهاالسماويةالأجرامألمعالقمريعد.الليلسماء

الفلكيةالملاحظاتفإنلذلكونتيجة.الليلسماءفىرؤية

البدر،ونصف،الهلالمثلالقمرأوجهتبينالمألوفة

الذيالجزءمساحةبتغيرالقمرأوجهوتحدثوالبدر.

ويمر.الشمسبأشعةمضاءالأرضسطحعلىمنيشاهد

شهر.كلالأطوارمنكاملةبدورةالقمر

ترىلابدرجةالقمرضوءيسطعاللياليبعضوفي

اللياليفيلكن،والكوأكبالنجوممنقليلاإلامعها

النجوممنكثيررؤيةيمكنالقمرضوءمنالخاليةالمظلمة

النجومتظهرلابينماأولأ،الكواكبوتشاهد.والكواكب

والنجومالكواكبوتبدوتماما.السماءتظلمأنبعدإلا

ال!صاكبأنإلا،الليلسماءفيكبيرحدإلىمتشابهة

تضيءالكواكبأنكما.للنجومبالنسبةأماكنهامنتغير

لانالتلألؤهذاويحدث.النجومتتلألأبينمابثبات

عليتعملالأرضيالجويالغلافمنالمتحركةالطبقات

!تغهرةالنجومصورتبدووبذلك.النجمضوءأنكسار

(1،ء.الشيبعضومتلألئةاللمعان

هيتلسكوببدونفقطكواكبخمسةرؤيةويمكن

ألمعهيعادةوالزهرةوعطارد.وزحلوالمشتريوالمريخالزهرة

وبالرغمالمحمر.بلونهالمريخولمجميز.المشترييليهاالكوأكب

الجميلةحلقاتهرؤيةأنإلا،المجردةبالعينزحلرؤيةإمكانمن

منقريباعطاردمايكونوغالبا.عاديتلسكوبإلىتحتاج

أحيانايشاهدولكنه.برؤيتهتحسمحلابدرجةالشمس

وأوجيزةبفترةالشمسغروببعدالغربناحيةمنخفضا

.وجيزةبفترةشروقهاقبلالشرقناحيةمنخفضا

لرؤيتهايكفيتشئبلمعاننجم000.6حواليوهناك

ومن.النجومألمعهياليمانيةوالشعرى.تلسكوبدون

الرأمح،والسماك،الشاميةالشعرىالأخرىاللامعةالنجوم

منالماضيفيالنجومالفلكيونقسموقد.الواقعوالنسر

نجملألمعفأعطواأقدارا،تسمىأقسامإلىاللمعانحيث

أماوهكذا.،الثانىالقدرلمعانامنهوالأقلالأولالقدر

المجردةبالعينبصعوبةرؤيتهاتمكنالتيالنجومأخفت

الوقتفيالفلكيونويستعمل.السادسالقدرمنفصنفت

.تطويرهبعدالنظامهذاالحالي

بالعينرؤيتهيمكنلامعمذنبيظهرسنينبضعوكل

منتظفامساراتتبعوالغبارالثلجمنكرةوالمذنب.المجردة

الشمس،مناقترابهأثناء،المذنبيلمعوقد.الشمسحول

منوقليل.الأرضسطحعلىمنلرؤيتهكافيةبدرجة

السماءسدسليغطييمتدقدطويلذيللهايتطورالمذنبات

إلاالمذنباتمعظمترىلاذلكمنوبالرغميزيد.أو

إلاالمجردةبالعينترىلااللامعةالمذنباتوحتىبالمنظار،

أسابيع.أوأياملعدة

منالليلسماءفىشيوعاأكثرالمتوهجةوالشهب

أثناءيحترقالمعدنأوالصخرمنكتلةوالشهاب.المذنبات
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الضوء.منشريطافيبدو،الأرضياالجويللغلافاختراقه

الثاقبةالنت!هبأوالساقطةبالنجومأيضاالشهبوتعرف

نأصافيةليلةفماالسماءيراقبشخمروبامكان.المنطلقة

منزحاتوتمتماهد.واحدةساعةخلالضعهبعدةيرى

ت!صنأديحتم!را.أحاامنمحددةأوقاتفيبانتظامالشهب

مذنب.محصاامسارفيا!لأرض!مرورعنناتجةالزخاتتلك

الذينإن.مختلفةعرضخطوطفىالسماءمنظر

نهايرومختلفةعرضخطوطعسدمنالسماءإلىينظرون

أبدايرىلنالشماليالقطبعندفشخص.مختلفةأيضا

عندشخصافإنبالمثلو.الجنوبيالكرةنصم!سماءنجوم

الكرةنصفسماءنجومأبدايرىلنالقطالجخولي

كلالمشاهديرىأنيم!شاءالاسمتوحطوعند.الشمالي

.االعاحا،أ!أصسماءانجوم

رؤيةالأرضسطحعلىمكانأيفيأطنالم!تج!-"

وهو.اللبانةدربيسمىأطي!اسماءاضوءياصشرجصأ

تكونالتيالمجرةت!صناشتيالأتربةواأخازاتواأضجوماتجمع

المسلسلةالمرأةكوكبةفيقريبةمحرةوهناكشمسنا.فيها

ويمكن.الشماليال!صةنصفسماءفيخافتةترى

فيوالكوكباتالنجوم

الكرةنصفسماء

الشمالى

المتسمالنجموهو،ا!طياأصحمااوحوديا،حطر.احتحمافياا!صص11مرتبدو!صحاالسماءالحريصةأهدهتوصح

الحنوبسحويتحهأنالشماليالأرصيةااح-رةا!مروفيالماهدعلى،الحريصةاولاستحدامالرأصر.فوقمماشرة

أسضا.إلىالحافيأ-!ادي!صلحيتافىهـجمصةأيديىرو
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مجرتينرؤيةالجنوبيالكرةنصفسماءفيللمشاهدين

.مماجلانبسحابتيتعرفانأضلون

فيالنجومموضعيتغير.متحركةالنجومتبدولماذا

فإنذلكمنالرغموعلى.أعوامعدةعبرقليلاالسماء

وهذه.ليلةكلالسماءصفحةعلىمتحركةتبدوالنجوم

محورها.حولالأرضلدورانراجعةالظاهريةالحركة

.الشرقنحوالغربمنالحركةدائموالأوضعلىفنحن

دائرةلناتظهرالنجومفإنالحركةبتلكنحسلالأننالكن

هوفقطالشمالونجما.الغربإلىالشرقمنرؤوسنافوق

القطبفوقتقريبادائمالوجودهنظرادورانهيظهرلاالذي

منذللبحارةمرشداالشمالبنجماستعينوقد.الشمالي

القديمة.العصور

بسببأخرىإلىليلةمنأيضاالسماءمنظرويتغير

تحجبفالشمس.الشمسحولللأرضالسنويالدوران

رؤ!هيمكنلاالنجومبعضأنأيالسماء،منجزءادائما

حولالأرضبدورانلكنالنهار.أثناءالسماءفيلوجوده

الليل.أثناءبالتدريجالسماءمنالمشاهدالجزءيتغيرالشمس

يوما365كلالشمصحولدورتهاالأرضوتكمل

والكوكباتالنجوم

نصفسماءفىالنجومية

الجنوبيالكرة

ا!نكوكبةولكن،جنوبينجموجودعدمويلاحظ.الجوبىالقطبمنتبدوكمااصسماءاالخريطهةهذهتوضح

ال!صةنصففيالمشاهدعلىالحريطة،ولاستخدام.الحنوبيالقطبعندكنتأنكلوالرأسفوقتقريباتمدو

أسفل.إلىالحاليالشويكونبحيثالحريطةويديرالسماءيواجهأنالحنوبى
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فيالحصانرأسسديم

الجباركوكبة

كلمنجزءا365كلوتغربتشرقالنجومفإنولذلك

ويستمر.ليلةكلمبكرادقائق4حواليأي،ساعة42

ضوءفيتختفيحتىالعامخلالغروبهافيالنجومتبكير

فياخرىنجومتبكيريسستمرنفسهالوقتوفي.الضفق

الليل.3سمامنجزءابذلكوتصبحالشروق

منمعينحيزفيالنجوممنمجموعات.الكوكبات

فيوكذلك،القديمةمصرفيالفلكيونبدأفعخدماالسماء.

السماءدراسةفيأخرىوبلادالعربوبلاد،الإغريقبلاد

نجوممجموعاتعلىتحتويمناطقإلىتقسيمهافيأخذوا

التيالأشكالأسماءالكوكباتتلكعلىوأطلقوا.مميزة

ومعظم.وآلهتهموبطلاتهمأبطالهمقصصمنتشابهها

لممماهامجموعاتهيحاليانعرفهاالتيال!صكبات

الإغريق.وقدماءالعربالمسلمون

والدبالأكبرالدبمثلالنجوممجموعاتوبعض

هذهمثلوتسمى.كاملةكوكباتليعستالأصغر

كوكبةمنجزءالأكبروالدب.نجوميةصوراالمجموعات

كوكبةمنجزءالأصغرالدبأنكماالأكبر.الدب

اللأصغر.الدب



علاقةماكوكبةلنجومتكونأنالضروريمنوليس

منقريبةالكوكبةنجومبعضتكونفقدببعضها.وطيدة

الرغموعلىعنها.نسبئابعيدةأخرىتكونبينماالأرض

السماءالفلكيونيقسمالخرائطعملولأغراض،ذللثمن

واحطةكوكبةإلىنجمكلينتيبحيثكوكبة88إلى

فقط.

الكونإلىفلكيةنظرة

وأنالكونمركزهيالأرضأنالقدماءالفلكيونظن

تسعةمنواحدةالأرضلكنحولها.يدورشيءكل

متوسطنجمنفسهاوالشمس.الشمسحولتدوركواكب

اللبانة.دربالمسماةالمجرةفيالنجومبلايينبينمنالحجم

منيحصىلاعددمنواحدبدورهاللبانةدربأنكما

.الكونفيالمجرات

هوواحدنجممنتتكون.الشمسيةالمجموعة

هذهوتشمل.حولهتدورالتيالأجساموكلشمسنا،

منالافا2-وأقمارها،التسعةالكواكبا-الأجسام

،النيازك3-،الكويكباتتسمىالصغيرةالأجعسام

نأيمكنوالثلجالصخورمنوقطعاالمذنباتآلاف4-

ويعتقدوالغاز.الغبارمنجسيمات5-،مذنباتتصبح

لهاكانتربماالأخرىالنجوممنكثيراأنالفلكيون

القريبةالأربعةوالكوأكبحولها.تدورمشابهةأجسام

فلكيةمصطلحات

طيففيالأطولالموجاتإلىتغييرعلىتدلالحمراء:الإزاحة

المرئىالطهيفيالنطاقفيالأطولوالموجات.السماويةالأجسام

عنللجسمابتعادحركةعلىالحمراءالإزاحةوحودويدلحمراء.

.لأرضا

بدايةكانبأنهالفلكيينبعضيعتقدالذيالانفحار:العظيمالانفجار

.للكون

الموجاتمنمنتظمةرخاتعنهتصدرنيوترونينجمالبلسار:

يوية.لرادا

لابدرجةكبيرةجذبقوةلهلأنمرئيعيرحسمالأسود:الثقب

ممه.لالنعاذللضوءحتىتسمح

حطمستوىفيالسماء،فيوهمىخط:السماويالاستواءخط

الأرضي.الاممتواء

السماءعبرللشمسالظاهريالسنو!بالمسارإلىتشير:البروجدائرة

للمجوم.بالنسبة

المحوم.بينفيماوالغبارالغازسسحابة:السديم

حواليوهي،عاممدةفيالضوءيقطهعهاالتىالمسافة:الفوئيةالسنة

لقياسالوحدةهدهالفلكيونويستخدم.كمتريليون.469

الشمسية.المجموعةخارجالمسافات

السماوية،للأجرامالكيميائيالتركيبدراسة:الفلكيةالفيزياء

الفضاء.فيتحدثالتيالفيزيائيةوالعمليات
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صخرية-والمريخوالأرضوالزهرةعطارد-الشمسإلى

نسبئا.وصغيرة

الشمس-عنالبعدحيثمنالتاليةالأربعةوالكوأكب

نسبيا.وكبيرةغازية-ونبتونوأورانوسوزحلالمشتري

محاطونبتونوأورانوسوزحلالمشتريمنوكل

رؤشهايمكنالتيهيفقطزحلحلقاتلكن.بحلقات

بلوتو--الكواكبوأبعدصغير.بتلسكوبالأرضمن

ولكل.نبتونأقمارأحدالماضيفىكانوربمانسبياصغير

وبعض.توالغأوتابع،والزهرةعطاردباستثناءالكواكب

كوكبتضارعونبتونوأورانوسوزحلالمشتريتوابع

وبراكينوحفرجبالالتوابعولهذهالكبر.فيعطارد

.مثيرةأخرىوتضاريسوأخاديد

الشمسيةالمجموعةداخلالمسافاتالفلكيونيقيس

المسافةهيالفلكيةوالوحدة.ف()و.الفلكيةبالوحدة

كم.مليون051حواليوتبلغ،والأرضالشمسبين

المسافةأما،و.ف5والشمسالمشتريبينوالمسافة

.و.ف93فتبلغالشمسعنلبلوتوالمتوسطة

وباستثناءالفضاء.فىالغازمنمتوهجةكرات.النجوم

تسمحلابدرجةالأرضعنجذابعيدةالنجومفإنالشمس

يقيسالسببولهذا.الكيلومتراتأوبالأميالمسافاتهابقياس

والسنة.الضوئيةبالسنةالنجومبينالمسافاتالفلكيون

لمعانعنيعبرالظاهريوالقدر،سماويجسملمعانمقياسالقدر:

تعبيرفهوالحقيقيالقدرأما.الأرضع!منيظهركماالجسم

منضوئيةسنة632.مسافةعلىوضعإذاالنجملمحانص

.الأرض

والححوبر،.الشماليالأرضقطياتجاهفيالسماءفىنقطتادالسماء:قطبا

إزاحةلهلكنالنحميشبهسماويجسم(:النجم)شبهالكوازار

حتىاكتشفتالتيالأجسامأبعدوالكوازاراتجدا.كبيرةحمراء

الطاقة.منهائلةكمياتالكوازاراتوتطق.الكوندىالآن

وتاريخه.الكونتركيبدراسة:الكونيات

النقطةشرقالسماءفيموقعلعدمدىعنيعبر:ا!لستقيماللطلع

12حوالىالسماويالامحتواءخطالشمسفيهاتحبرالتى

تقابلساعةوكل،بالساعاتالمستقيمالمطلعويقاس.مارس

درجة.15

وأشمالأالا!متواءخطعنالسماءفيموقعبعدمدىعنيعبر:المليل

.بالدرجاتويقاسجنوبا،

نيوتروناتمنومكونجذاصغيركثيف!نجم:اليوترونيالنجم

حذا.ممضغطة

والشمس-الأرضبينالمتوسطةالمسافة)و.ف(:الفلكيةالوحدة

فياهسمافاتلقياسالوحدةهذهوتستعملكممليون51،حوالي

الشمسية.المجموعة
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يأعام،مدةفيالضوءيقطعهاالتيأسحافةاهيالضوئية

هوأحثممساإلىأوأقربكهـا.ترياليون.466حواض

الشمس.منضوئيةمعنة34.مسافةعلىالقريبقنطورس

وألوانها،حرارتها،درجاتفيالنجوموتتباين

النجم.فيالمادةكميةهيوال!ضلةوكتلها.وأححامها،

وأكثر.كتلتهعلىوأ!نه!توصعطنج!احرارةدرجةوتعتمد

أقلأما.زرقةأحضرهاويبدوحتلةأكبرلهاسخونةالنجوم

.الأخرىاأضجومامنحرارةوأقلأحمرفهوكتلةالنجوم

حضلته.بزيادةالنحماهجتويزدادال!حياناوفي

نجومالأخرىالمتوسطةوالنجومشمسناعلىأيصلقو

أكثرالنجوموبعض.الأقزامالنجومأوالأساسىالتتابع

نفسها.الكتلةذاتالرئيسيالتتالغنجوممنتوهجا

اسمعليهايطلقوأسذلكبكثير،أكبرالنجوموهذه

الأصغرالنجومأما.العملاقةفوقأوالعملاقة

نفسهاالكتلةذواتالرئيسيالتتابعنجومعنوالأخفت

الرئيسيالتتالغنجوموتمث!!البيضاء.الأقزامفتسمى

مراحلالبيضاءوالأقزامالعملاقةوفوتوالعملاقة

أضجوم.احياةفيمحتلنمة

ليمرة0001أكبراغضاءاليم!ئايمتالت!طش!ط.!احلاصاغاقاالححمك!يأ!ررا!عهامحمه3هد!متساعدكالكونحجم

بميسهوإلىأتساويمزشيلر061شمتلا.الأهـقامالم،حمصار!سلةماضإلىهـ!يوعة01حد.قملهعماأخا،عه!كلى

متر.!جلو0000001أيأصمارصتة

كيلومتر-ا012--ح!عيلوهـإد01--كيلوهـ016

الأرضراحوأاغمرامداروضعسحصواسةيم!ش

مليودوعمقق!رصرطولمحع!!ي

كيلومتر.

صالحرءيحويأدبم!اع!!صهدا

مدارداحليقعالدياسسمسيةاالمج!وعة

علىي!صدفقداحصاكصاسدأأما.افهـي

اككع!.حارحال!جلو!تراتللايرلعد

حزءاتملأسو!احتممسيةاالمجحوعةك!

يوضيعالدي،المكعصهدامنلقصأصعيرا

الحتممص.ع!نجمأقر!لعدمدى

ميلومتر-0131-ا-كيلومقر1\/01--كملومتر011--

مرمئاتلصعع!أطحعصاهذاييحتو

سة001ضلعهطوا!ويحلعاغريةااالعحو

تساويالواحدةاحسةزاتقريحا.ضوئية

حجلوشهـ.تريليود64.6

صوئيةسعة000.001للصواالحيرهدا

المجموعةوتمعد.نةاللمادر!!،!ءاصا!صه

مر!صعرصوئيةسحة.00025الحتحصسية

المحرة.

مليون001اصالعاصلعهلطهولا!كع!،هدا

.المجراتآلا!احتواءبمكحهضوئيةسسة

فيموحودةحطهاتكنل!إنالمجراتو!عظما

حسود.
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نجمموقعتحديد

والمطلعبالميل

المستقيم

هوالسماويالامشواءوخط.السماويالاستواءخطوجنوبشمال(هباشمزلها)يرمربالدرجاتالميلىيقاس

النقطةم!الشرقإلىسر(بالرمرلها)يرمزبالساعاتاللستقيما!لطلعويقاسالفضاء.لىالأرصيالاستواءخطامتداد

وتمرأحسماوياالاستواءخطالمستقيمالمطلعدوائروتقطيع.مارس12حواليالامشواءخطالشمسشيهاتعبرالتي

.س2المستقيمومطلعهشمالأ054ميلهنجمموقعالشكلانهذادويوضح.الأرضقطبيفوقالواقع!تالسماءبقطهبي

نجمولمجدأباستمرأر.الفضاءفيجديدةنجوموتنشأ

والغازالغبارمنسحابةتنكمعشعندماالتكونفيجديد

ويأخذ.هيدروجينالغازومعظم.كرةشكلفتصخكللى

حرارةدرجةوعندوأخيرا،السخونةفيالن!ملبغاز

لاندماجهاتكفيبقوةالهيدروجينذراتترتطمكافية

تسمىالتيالعمليةتلكعنوتنتج.الهيليوممكونة

تتابعنجمبذلكويولد،هائلةطاقةا!نوويالاندماج

وتستمرمستقراذلكبعدالنجمويبقى.رئيسي

وأملايينإلىقلبهفيذلكبعدالنوويةالاندماجات

السنين.بلايين

قلبهفيالموجودالهيدروجينالنجميستهلكأنوبعد

ويصئحينئذالنجمويلمع،الخارجيةطبقاتهتنتفخ

يموتأنيحتملالتيالكيفيةالعملاقكتلةوتحددعملاقا.

طبقاتهمنيتخلصالشمسكتلةفيفعملاق.النجمعليها

وبعض.أبيضقزماالنجمويصيرالقلبيبردبينماالخارجية

كبيرةكميةوبسقوطأكبر.نجومحولتدورالبيضاءالأقزام

يرومرصدفيالعاكسالت!ض!توضحاليمىوالصورةالفضاء.!يالأحساممنالمحطلقالمرئيالصوءلرصدتستخدمالضوئيةالتلسكوبات

ىريئ.إتحالسديمالتلسكو!لهداالتقطتصورةأجمساراوإلى.سم0،4التلسكوبمراةقطرويبلغ.تشيلىلدوأ!ةالمشتركالأمريكىتولولو
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مدينةم!بالقر!إفلزلرجبمرصدم001الراديوي!للتلسكلهياليميرعلىوالصورةوتركزها.الراديو،موحات!الراديويةالتلسكوبات

.المعلوماتحمعوتحالعودللرصدالتلس!ص!اليسار(إلىأ!مورةا)والملكيودالفميولىويوجه.لماليالحبود

تحدثأنيمكنالأبيضاأغزماعلىالأكبرالنجممادةمن

مؤقتةلصورةا!لأبيضالقزميليموحينئذ،نوويةاندماجات

القزمعلىكثيرةمادةوبتراكممستعرا.ويصئبهما

فائقمستعرعنهوينتجويحترقالنجمينهازالأبيض

التوهج.

ثلاثةكتلتهتساويالذيالعملاقالنجموينتفخ

.عملاقفوقويصبحذلكمنأكثرالشمسكتلةأضعاف

منآخرنوعايمثلمنفجركنجمالعملاقفوقوينتهي

تقلكتلةالانفجاربعدتبقتفإذاالتوهقفائقةالمستعرات

يوترونئا.نجماالباقييصبحالشمسكتلةأمثالثلاثةعن

نيوتروناتمنمكونوكثيفصغيرنجمالنيوترونىوالنجم

اللنبفاتالمسماةالنيوترونيةالنجوموبعض.متجاورة

هذهالفلكيونويكتشف!الفضاء.فيإلتمعاعاتمنهاتنطلق

تمرعندماالراديويةالموجاتمنالمنتظمةالومضات

المستعرانفجاربعدالباقيةالكتلةكانتإذاأما.بالأرض

الباقيفإنالشمسكتلةأمثالثلاثةمنأكبر،التوهجفائق

ثقبايسمىمرئىغيرجسماوي!صننفسهعلىينهار

تسمحلابدرجةهائلةجذبقوةالأسودوللثقب.أسود

منه.الضوءبهروبحتى

المجموعة.()ال!صازاراتالنجومشباهوأالمجرات

الكبيرالتجمعمنفقطصغيراعضواإلاليمستالشمسية

دربمجرةمجرتنا،ي!صدالذيوالغازوالغبارأخجومامن

أسطوانةمثلمسطحةمجرةاللبانةودرب.اللبانة

عندمنوتلتفالمركز.عندمنتفخةلكنهاالفونوغراف

إحدىفيواقعةوالشمص.حلزونيشكلفيأذرعالمركز

مركزمنضوئيةسنة25).00بعدعلىالأدرخ،اهذه

.المجرة

فيالأخصىالمجصاتمضيحصىلاعددويوجد

منوأكثر.اللبانةدربمثلحلزونيمنهاوكثير.الكون

.أذرعلهاليستإهليلجيشكلذاتمجراتعدداهذا

جزءاللبانةودرب.منتظمغيرشكلذاتالمجصاتوباقي

وتشمل.المحليةالمجموعةباسمتعرفمجراتمجموعةمن

حلزونيةوثلاثإهليلجيةمجرة2ءحواليالمحطيةالمجموعة

جزءبدورهاالمحليةوالمجموعة.الشكلمنتظهمةوأربكير

نإ-المجراتومعظمالعذراءعنقوديسمىأكبرتجمعمن

العناقيد.هذهمثلفيتوجد-كلهاتكنلم

أشباههىالأرضعنأجساممنرصدهيمكنماوأبعد

كمياتالكوازاراتمنوتنطلق.()الكوازاراتالنجوم

عناالكوازاراتبعضبعديصلوقد.الإشمعاعمنهائلة

منوأثقينغيروالفلكيون.ضوئيةسنةبلايينعشرةإلى

منالهائلةالكمياتلتلكالكوازاراتإنتاجكيفية

المسافاتتلكعلىباكتشافهاتسمحبدرجة،الإشعاع

ثقبوجوداحتمالعلىذلكمعالأبحاثوتدل.الهائ!ة

الشمسكتلةمثلالمراتآلافكتلتهضخامةتبلغأسود

الذيالإشعاعفإن،النظريةلتلكوتبعاكوازار.كلفى

عندالمتحررةالطاقةهوالكوازارمنالفلكيونيكتشفه

الأسود.الثقبعلىالمادةسقوط

التيوالطاقةالمادةوكلالفضاءكليشمل.الكون

فربما.الكوناتساعمدىالفلكيونيعرفولايحتويها.

نهاية.بدوناتجاهكلفييمتدأيبمنهايةمالاإلىيمتد
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بينمامنذبدأقدالكونبأنبعفالفلكيينويعتقد

بالانفجاريعرفبانفجارالسنينمنبليوناعشرينأوعشرة

يستمرالعظيمالانفجارنظريةتقتضيهوحسبما.العظيم

الكونكانالبدايةوفى.بدايتهمنذالتمددفيالكون

الإشعاعمعظمتحولالاتساعاستمرارومعإشمعاعا.أساسا

شكلعلىحاليااكتشافهيمكنالإشعاعوباقي.مادةإلى

ويطلق.الكونأنحاءجميعمنآتيةخافتةراديويةموجات

الأولى.الخلفيةإشعاعاسمالإشعاعهذاعلىالفلكيون

ابتعادهاحالياالكونفيألمجراتعناقيدكلوتواصل

يتمددسيظلالكونكانإنأما.بعضعنبعضهاسريعا

كثيربحثموضوعفذلكالانكماشإلىيعودأوالأبدإلى

الفلكيين.من

الفلكيينعمل

نظامايتطلبالسماءفيسماويجرممكانتحديد

مع!علىأمكنةلتحديدالجغرافيونيستخدمهالذيمثل

العرضخطدوائرتقاسالجغرافييننظاموفي.الأرض

القطبمنالطولخطوطتمركماالاستواء،لخطموازية

النظاميقابلالفلكيوالنظام.الجنوبيالقطبإلىالشمالي

للتعبيرالميلمصطلحعيستعملونالفلكيينلكن.الجغرافى

خطدرجةعنللتعبيرا!لستقيموالمطلعالعرضدرجةعن

خطجنوبأوشمالبالدرجاتالميلويقاس.الطول

الاستواءخطامتداديمثلالذيالسماويالاستواء

خطالمستقيمالمطيعدوائروتقطعأغضاء.افيالأرضى

فوقالكائنينالسماءقطبىخلالمارةالعسماويالاستواء

ناحيةبالساعاتالمستقيمالمطلعويقاس.الأرضقطى

السماويالاستواءلخطالشمسعبورنقطةمن،الشرق

المطلعمنواحدةساعةمقدارويقابل.مارس12حوالي

.الطولخطوطمندرجة15المستقيم

لكنالسماء.فيأماكنهافيثابتةأساساوالنجوم

عام.كلالمستقيمالمطلعصعاعاتكلتجوبالشمس

بالنسبةالسماءصفحةعلىالشمسمسارعلىويطلق

.البروجدائرةاسمالأخرىللنجوم

تلسكوباتالفلكيونيستخدم.بالتلسكوبالرعمد

الأجراممنالأرضإلىيصلالذيالإشعاعلرصد

حزممنالإشعاعهذاويتكونالفضاء.فيالموجودة

فيبسرعةمتحركةومغنطيسيةكهربائيةلقوىمترابطة

الكهرومغنطيسيةالموجاتالحزمتلكوتسمىالفضاء.

المسافةهوالموجةوطول.الموجةطولفيكثيراوتختلف

الإشمعاعأنواعوأهمتليها.التىالموجةوقمةموجةقمةبين

السينيةالأشعةثمجاماأشمعةهوالموجةمطولتصاعدئا

تحتوالأشمعة،المرئيالضوءثم،البنفسجيفوقفالضوء

الفلكيونويستخدمالراديو.موجاتوتليهاالحمراء،

الختلفة.الموجاتلرصدالتلسكوباتمنالعديد

المرئى.الضوءلرصدتستخدمالبصريةالتلسكوبات

العاكس،نوعينأساساالبصريةالتلسكوباتوتشمل

لتكوينبمرآةيستعينالعاكسفالتلسكوبالكاسر.و

لتكوينبعدسةالكاسرالتلسكوبيستعينبينما،الصورة

منبكثيرأكبرعاكسةتلسكوباتتصنيعويمكن.الصورة

أجساماكتشافتستطجعوبالتالى،الكاسرةالتلسكوبات

تصنعالتىالاساسيةالتلسكوباتومعظمخفوتا،أكثر

العاكص.النوعمنحاليا

صورلتكوينالبصريةالتلسكوباتالفلكيونويستخدم

أما.القريبةالأخرىوالأجساموالكواكبللشمسمكبرة

ضوئيةنقطاتظلأنهالدرجةجذابعيدةفهيالنجوم

والأجسامالنجومولرصدتكبيرها.درجةعنالنظربصرف

لتجمعالبصريةالتلسكوباتتستخدمالأخرىالبعيدة

الجسمخفتوكلما.الأجسامهذهلاكتشافكافياضوءا

.أقوىتلسكوبتلسكوبارصدهاقتضى

وأجهزةفوتوغرافيةألواحاالفلكيونيستخدمماوغالبا

.البصريبالتلسكوبتكونتالتيالصورةلتسجيلأخرى

مظهرعندائمبسجلتمدناالطريقةبهذهالمتكونةوالصورة

نأذلكإلىويضافما.لحظةعندالسماءفيمعينةمنطقة

بالعينرؤيتهيمكنعماأكثرتفاصيلتظهرالسماءصور

التيفالصورة.بالتلسكوباستعانتهامعحتى،المجردة

النظراستداممهماخافتةتبقى،للعينبالنسبةخافتةتظهر

صورةإلىطويلةفترةفوتوغرأفىفيلمبتعريضلكنإليها.

النجمضوءشدةولقياس.لامعةصورةتنتجخافتة

المفماعفتسمىبنبيطةمزوداتلسكوباالفلكيونيستخدم

الفيلممحلتحلأخرىإلكترونيةنبائطوتوجد.الف!وئي

أداةالنبائطهذهإحدىوتسمى.الصورةتكوينفي

لتكوينإلكترونيةإشاراتوتستخدمالقارنة،الشحن

للضوء.حساسيتهافيكثيراالفيلموتفوقالصور،

الموجاتتجميععلىتعملالراديويةالتلسكوبات

ذاتالراديويةالتلسكوباتومعظم.بؤرةفيالراديوية

الراديويةالإشاراتالطقويركز.الطبقيسمىفلزيسط!

الراديويةالإشاراتالهوائيويحول.هوائيعلىالضعيفة

تلكراديويمستقبلويقوي.كهربائيةإشاراتإلى

وأالورقعلىذلكبعدتسجيلهايتمالشالإشارات

.حاسوببوساطة

أخرىأجهزةالفلكيونيستخدم.أخرىتلسكوبات

فوقالضوءدراسةفيالراديويةبالتلسكوباتشبيهة

ويتداخلالأحمر.تحتالضوءموجاتوبعضالبنفسجى

رصدمعالأرضيالجويالغلاففيالموجودالماءبخار
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موجاتدراسة

انحتلفةالإشعاع

حتىجداالقصيرةحاماأشعةمريمتدا!دياأمعسصيسىال!!روالطيروأحزاءححيعسالصادرالإشعاعاعل!جودايدرمر

الأطوالعنويصر.دبدلاتهاومقاديرموحاتهاأصوال.هـأالمحتلمةالأحراءايوص!ءأحثم!صلايحتويهاسدياالصي!وا.يخلةالمواالراديوية

وتدل.000.00001أيأصعار،7بميهعلىواحدتساوي071لمتا،.محتصرةعددية!حورةزالدلدلاتالموحية

توضحكما..،......أتساوي017نمتلا.احشريةاالعلامةتلالحاساتعددعلىاحهحال!االألراذواتاالأرقاا

!-*لأثحترممبمء،قي،!ح!بئ!يرى!يي!!+؟ء7لا!لاخ-ص!(54"؟5،لأ5152-ءأ؟هحكا801

لمحبمكايجي!ئمتيزرلم3ننضىكحإبم-الأشمةءسالراديوقيالموجات!-

س:سس-؟ئجءكأيم!؟؟-!برفينن!نمكالإ-4ء-؟-؟كبم!اكمأ4!"-؟ه-!4-

سغكا-ع!ء3يريريم!قيض!؟فيلأكأج7كا-*ء-

إئب!

؟!

يويةرادتلس!صبات
حمراءتحتألتحعةتلسكوبات

توصىاممميرةامةالممصوأمرراديويةعمورة

احصارارصورتادأسهالملاصوديعتقدما

حد.وا

توضحاكتيتلكمت!!راداريةخريطة

موحاتلارتدادعملخانتمهرة11سط!
ا-سحا

ا!صاء.اديالأحساماعلىاشاديو

بتوهجيشعالتكوينحديثنجم

الحمراءتحتاللقطكةهدهفيعال

الكبير.الجبارسديمم!لمسطقة

السببولهذا.الأرضامستوىعندالأحمراتحتالضوء

تلسكوباتتحملوطائراتبالوناتأحياناأغلكيونايرس!

ويستطيع.الأرضيالجويالغلافأعلىإلىحمراءتحت

رصدا،حمر1تحتقالنصاأفيا،رصاد1بولمعاطةالفلكيون

.النجومبينالعبارودراسةأضجوماميلاد

الحصولمنالفلكيونتمكنالصناعيةالأقمارودتطهوير

شيالموحودةالتلسكوباتطريقعنمعلوماتع!

درا!حةفيالفضائيةالتلسكوباتا!متعملتفقدالفضاء.

أ!دراسةالأهميةغايةفيهير.الإشعاعمنأنواععدة

التيأجنفمسجيةاشووالأشعةا5السينيةالأشمعةواحاماأشعة

.الأهـص!اإلىوصولهاالجويالعلافيمنع

أغلكيونايستخدمالسينيةوالأشعةجاماأشعةولدراسة

الإشعاع)جسيمات(فوتوناتعددتحصيأجهزةغالبا

بوساطةخيالاتالفلاجرنيكونكما.صورةتكويندون

علىحجربرميشبيهةتقنيةبامشمالأسسينيةاالأشمعة

خارجالسينيةالأشمعةيصوبونفهم.ساكنةلمحطئلحيرة

السقوطزاويةتسمىجداضيقةلزاويةالتلمم!صب

فيالسافةالسقوطتلسكوباتالفلكيونيستخدم.السافة

والأجسامالشمسمنالآتيةأصسينيةاالأشعةدراسة

.ال!خرىالسماوية

الجسيماتلاكتشافتقنياتأيضاالفلكيونطوروقد

سعتهخزانامثلايستخدمونفهمالفضاء.منالقادمة

جسيماتل!قتناصالتنظيفساءأ"4، سلمنصر

الشمس.أعماقفيتنشأالنيوترينواتتدعىذريةتحت

غيرالفلكيةالأجهزةبينمنأضيوترينوا!تلصيعد

ية.العاد

بتحليلالفلكيونيقومماغالبا.المطيافيةاستخدام

التركيبلتعيينوذأسك،بالتلسكوبتجميعهتمالذيالضوء
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اليسارعلىالتلاثةمتلالصناعيةفالأقمار.الإشاعم!الختلفةالأنواعلرصدالمستعملةالمحتلفةالأجهزةخوعيةالطيىتحتالموجودةالرسومات

الرسومتحتالموجودةتوضئالصوركما.البنفسجيةفوقوالموجاتالسيحيةوالأشعةجاماأشعةنطهاقاتلىللى!حدالخصوصوحهعلىمهمه

.للإشعاعالختلمةالموجيةالأطوالبراقمةعليهاالحصولتمأخرىومعلوماتلصورلقطهات

بالمترالموجةطول

ح!-30عىلصساالقمراالعاليالشمسيالنشاطقمرالبحفسجيفوقالدوليالا!شكشاث!لمربصريتلسكوب

معالجتهاتمتنجملطي!حاسوبيةصورة

اضوءاشدةتوصحكيحقيقيةعيربألوان

النحما.منالصادرالبمفسحيفوق

فيالتوهأفايت)المستعرنوفاسوبربقايا

مرصدبوساطةالسينيةبالأشععة!ورة

الدوار.أيسشتاين

تماللبانةدر!منالمركزيةالمنطقةخريطة

ح.30كامالصناعيالقمررصدمنعملها

التقنياتوأكثر.الأخرىوالأجسام!لنجومالكيميائي

)التنظيرالمطيافيةهوالمرئيالضوءتحليلفياستخداما

ويبدأ.الختلفةأ!انهأإلىالضوءتحليليشملالذي(الطيفي

الفوقمنا!لرئيالطيفالمسماةايلألوانمنالحيزهذا

والأصفرالأخضعرخلالويستمر،والأزرقالبنفسجي

المطيافيةالتقنيةوتستخدم.نهايتهحتىوالأحمروالبرتقالى

.المنفردةموجاتهاإلىالأشمعةمنأخرىأنواعلتحليلأيضا

درجةإلىتسخنعندماضوءاالذراتصللوتعطي

ايلإشعاعمنأكبركمياتماعنصرذرةوتعطي.عاليةحرارة

فإنلذلكونتيجة.معينةموجيةأطوالعندخاصةبدرجة

تسمى،لامعةخطوطعلىيشتملالعنصرهذاطيف

عنصرولكل.الموجيةالأطوالتلكعند،طيفيةخطوطا

عنصرأيخطوطعنتختلفالطيفيةالخطوطمنمجموعة

الضوءيمرعندماآخرنوعمنطيفيةخطوطتنشأكماآخر.

تمتصالظروفهذهوتحت.غازيةحالةفيعنصرخلال

تطلقهالذيالإشعاعمننفسهاالموجيةالأطوالالذرات

تبدوفراغاتاللامعةالخطوطمكانتظهرولذلك.بالتسخين

الطيف.مننفسهاالأماكنعندسوداءخطوطا

نوعيةتمييزمنالفلكيونيتمكننجمطيفتحليلومن

كما.النجممنالخارجيةالطبقاتلغازاتالمكونةالذرات

علىالتعرفللفلكيينأيضاالطفيةالتحليلاتتتيح

لمنذلكإلىوبالإضافةما.كوكبغلاففيالجزيئات

مننسبيشيوعمنفيهمايعكسكوكبأونجمطيف

مركبأوعنصرشيوعزأدفإذا.مختلفةوجزيئاتذرات

تظهرالمميزةخطوطهفإنأخرىمركباتأوعناصرعنما

خاصة.بصورةقوية

الطيفمقاييستسمىأجهزةالفلكيونويستخدم

طولالمقاييستلكأنواعأحدويقيس.الطيفلدراسة
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الطيفىالمقياسيسمىآخرنوعوينتج.الطيففيالموجة

المجفمرسمةوبوساطة.المجردةبال!ترؤيتهيمكنطيفا

نبيطةأيأوفوتوغرافىأ!حعلىالطيفتسجيليتم

.أخرى

ثلاثالفلكيوناستنبطالفف!اء.فيالمسافاتقياس

قياس-أ:هيالفضاءفىالمسافاتلقياسرئيسيةطرق

الإزاحةقياس3-،التوهجقياس2-المنظوراختلاف

الحمراء.

المسافاتتعيينفىبهيستعانالمنظور.اختلافقياس

قريبنجمفبرؤية.القريبةالنجوممن000.01نحوإلى

النجميظهرلعضعنبعضهمابعيدتيننقطخينعندمن

النجوممنالمكونةللخلفيةبالنسبةقليلاموضعهعنمزاحا

عليهايظهرالتيالزاويةهوالنحممنظوراختلافالأبعد.

عندمنشاهدناهماإذاالسماءصفحةعلىمزاحاالنجم

الفلكيونويع!ت.فدصةوحدةمسافةبينهماتفصلنقط!!

تكونشهورعدةمنلفترأتبرصدهالنجممنظوراختلاف

مسارهافيبعيدتيننقطخينبينفيهاتحركتقدالأرض

منالفلكيونيتمكنالأرصادهذهومنالشمعم!.حول

حساباستخداموبالتاشالمنظور،اختلافحساب

النجم.مسافةلتقديرالمثلثات

لهاوحدةالنجومأبعادقياسفيالفلكيونويستخدم

)الفرسخبالبارسكتعرفالمنظور،باختلافمباشرةعلاقة

اختلافنجمإلىالمسافةهوالواحدوالبارسكالنجمى(.

فإنذلكوعلىأرررجة(.امن1)قوسيةثانيةمنظوره

9.03أوضوئيةسنة.23\لأي!اويالواحدالبارسك

لقياسالمنظوراحتلاثاستخدامويم!شكيلومتر.تريليون

من%5منأقلأي،بارسك003حواليحتىالمسافات

اللبانة.دربمركزإلىالمسافة

نجومإلىالمسافةتقديرالفلكيونيستطيع.التوهجقياس

توهجهامع(الحقيقي)توهجهاسطوعهابمقارنةمعينة

النوعهذاويرت!ص.التلسكوبخلاليبدوكما،الظاهري

يذنجمإلىالمسافةبزيادةأنهحقيقةعلىالقياساتمن

علىمنيرىكماالنجمخفوتيزداد،معروفتوهج

.ال!رضسطح

التوهبسابقياس!الفلكيونيستخدمماوعادة

هذهمنكلويمر.المتغيرةالنحومأنواعبعضإلىالمسافات

منمحدودةفترةخلالأضوهجافيأضغييرامنبدورةالنجوم

يدلالفترةهذهطولانالفلكيوناكتشفوقد.الزمن

علىالدراساتأوضحتهماذلكمثال.النجمتوهجعلى

القيفاوية.المتغيراتباسممعروف،المتغيرةالنجوممننوع

أكثرالطويلةالدوراتذواتالقيفاوياتأنثبتفقد

فإنلذلك.القصيرةالدوراتذواتالقيفاوياتمنتوهجا

"*

*!*!**

**بح!

صص!ص!!*شأ

صصصأالمطرخت!!*ا!!

صص!------آ------!!!-

-ص!الشس!هـ،ر.ا!-

-------------لعاا!رص

أشهر6

رعه!لاا

عبربهاتحركقدالنحمألىيظهرالتيالزاويةهواللنظوراختلاف

بعصعنبعضهمايمعدالأرصمدارفىلقطهتنمنرصدإداالسماء

مز.كيلومليود051تساويالملكيةوالوحدة)و.ل!(.!لكيةوحدة

المثلثاتحسابالفلكيوديستحدمالممظوراحتلال!تعيينوبعد

الححم.إلىالمسافةلحساب

يمكنالذيالتوهجيعطىالدورةلطولواحداتقديرا

اتضحوقد.النجمإلىالمسافةلحساببالتالىأستخدامه

الحيزهذاأنماجلانسحابتىفيالقيفاوياتأرصادمن

لدرجةبعيدإنهبل،اللبانةدربضمنيدخللاالمتوهج

الوسيلةالقيفاويةوالمتغيرات.منفصلتانمجرتانأنهما

القريبة.ألمجراتإلىالمسافاتلتعيينالأساسية

فىالتوهحتىمعروفةأجسامإلىالفلكيونوينظر

مجرةفألمع.منفردةنجوماكتشاففيهايمكنلاالتىالمناطق

ألمعمثلتقريبانفسهالتوهجلهامثلا،المجراتمنعنقودفي

الظاهريبالتوهجالتوهجهذاومقارنةاخر.عنقودفيمجرة

.المجراتعنقودإلىالمسافةلقياسطريقةأفضليعتبر

الطيفيةالخطوطدراسةيشملالحمراءالإزاحهقياس

ففيالفضاء.فيماجسممننستقبلهالذيأضوءافى

يجبالذيمكانهامنالخطوطتنزاحمتحركجسمطيف

كانتفإن.متحركغيرجسمحالةفيفيهتظهرأن

بعيدامتحركايكونالجسمفإنالحمراءالشاحيةإلىالإزاحة

الجسمفإنالزرقاءالناحيةإلىكانتوإن،الأرضعن

كانتالإزاحةزادتوكلما.الأرضمنمقتربايكون

سرعة.أكثرالحركة



594،علمالفلك

الحمراءالإزاحةاكتمثاف

الزرقاءوالإزاحة

فيمواقعهانفصفىالحطوطظهرتمافإذا.المعاملفيبمثيلاتهاطيفهحطهوطبمقارنةالنجمحركةالف!جرديميز

النجمخطهوطبدتإداأمااليمير(.إلى)الشكلالأرضم!مقتر!وغيرمبتعدعيرالنجمكانال!هيفينكلا

كانتوإدا(الأوسط)الشكلالأرضصيبتعدالجسمأنعلىيدلذلكفإن،الطهيضمنالأحمرناحيةمنزاحة

اليسار(.إلى)الشكلمقترباالجسميكو!الررقاءالموحاتناحيةالإزاحة

زرقاءإزاحةحمراءإزاحةإزاحةبدون

إزاحاتلهاالأرضمنالقريبةباستثناءالمجراتوكل

أمريكىفلكياكتشفأم929عاموفى.كبيرةحمراء

زادتألمجراتإلىالمسافةزادتكلماأنههبلإدوينيدعى

الحمراءإزاحتهاأصبحتوبالتالىابتعادها،سرعاتأيضا

معتتناسبالمجراتابتعادسرعةأنهبلقانونويعنيأكبر.

تقديرالفلكيونيستطيعهنامن.الأرضمنمسافاتها

وقانونالحمرأء.إزاحتهابقياسبعيدةمجراتإلىالمسافات

قياسالفلكيونبهايستطيعالتيالوحيدةالطريقةهبل

نأالفلكيونويعتقد.الكونفيالأجسامأبعدإلىالمسافات

لهالأنالأجعسامأبعدهي(النجوم)أشباهالكوازارات

حمراء.إزاحةأكبر

جزءاالحاسوباستخداميعد.الحاسوباستخدام

تساعدالحاسوبفأجهزة.الحديثالفلكعلمفيمهما

توجهمثلاف!.عدةبطرقالراصدينالفلكيين

الذيالإشعاعقياسعملياتفيوتتحكمالتلسكوبات

الحاسوبالفلكيونيستخدمكما.بالتلسكوباتتجمعه

الأرصادوتحليلجديدةتلسكوباتتصميماتلإنجازأيضا

فيكبيردور،للحاسوبكما.التلسكوباتتجمعهاالتى

استخداميمكنهالنويفالفلكى،النظريةالدراسات

نشأتهمنذمانجملتاريخرياضىأنموذجلعملالحاسوب

فنائه.وحتى

تاريخيةنبذة

عشرالرابعالقرنأوائلففيبالسماء.دوماالناستعلق

وسجلواللنجومخرائطالقدماءالصينيونرسم.مق

عامفيالبابليونوتمكنالقمر.وخسوفالشمسكسوف

الكواكبفيهاتكونأوقاتأستنباطمنتقريبا.مق007

أيضااستنبطواكما.الشمسعنابتعاداوأقصىاقترابا،أقل

آخرأومرةلأولالختلفةالسماويةالأجرامرؤيةيمكنمتى

بملاحظةالربيعبدأيةالمصريينقدماءوحدد.العامفيمرة

أمشخدمواكماالسماء.نجومألمع،اليمانيةالشعرىموقع

إلىمتجهةحوائطذاتمعابدبناءفيالفلكيةمعلوماتهم

بعينها.سماويةأجرام

سجلاتوالمصريونوالبابليونالصينيونتركوقد

لباحثيالكبيرةالأهميةذاتالفلكيةأرصادهمعنمكتوبة

العمارةنوعحديثاالباحثونيدرسكما.الحديثالعصر

الفلكية.ثقافتهمعمقلاستنباطالقديمةالعصورفىالسائد

يعرففيماالفلكبعلمالاثارعلمالدراساتهذهوتربط

ذلكمثال.الأثريالفلكعلمأوالفلكىالاثاربعلم

الأثريةالأحجارأقدم،ستونهينجأحجارأنيقترحبحث

الشمسموا!علتعييناستخدمتقدإنجلترا،جنوبفى

قدامريكاهنودأنإلىأخرىدرالمماتوتشيروالقمر.

طويل.بوقتالأوربيينوصولقبلوالنجومالشمستتبعوا

أقامتهاالتيالحجارةحلقاتأنالدارسوناكتشففقد

إلىتشيرالحجارةمنأعمدةلها،الأولىالهنديةالقبائل

.العاممننهارأطولفىوغروبهاالشمسشروقمكان

بيجحلقةباسمويومينجفيالحلقاتتلكإحدىوتعرف

عامحواليإلىتاريخهايرجعالتيمديسينهورن

.أم004

طورتقريئا.مق006عاممنبدءا.الإغريقفلك

الفلكية.الأفكارمنعدداوفلاسفتهمالإغريقعلماء

نأ-.مقالسادسالقرنفيعاشالذي-فيثاكورثفاعتقد

الكونطبيعةشرحأيضاوحاول،الشكلكرويةالأرض

وفي.الكونلعلممبكرانظاماطوروبذلكككل،وتركيبه

كنيدوسأوفيودوكسوسصمم.مق037عامنحو
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الصخورمنحلقات

لشتحأمريكاهمودوضعها

الشمصحركات

الحلقةوهده.والمجوم

ليحعليهايطلقالتى

موجودةميدس!!هورن

ولهاويوميئ.في

إلىتشيرصحريةتكومات

الشمسشعروقموضع

لينهارأطولفيوعروبها

الحلقةتاريحويرحع.العام

.ام004عامحواليإلى

ونادى.أ!صاحصباحركاتلشرحمي!صاني!صانظاما

تدورأضجومواالقمروالشمحرال!صاكببأنيودوكسوس

أرسحطوأدخلالميلادالرائقبلالقرنوفي.الأرضحول

نظامهفيف،الأرمركزيةنظريةالهند!سية،أضظريةاهذه

الفلسفي.

القرنخلال،لونتسأوفهيراقليدساقترحكذلك

السماويةللأجراح!الظاهريةالحركةأنالميلاد،.مقالرابع

حولالأرضادورانإلىالحقيقةفيراجعةالغربناحية

واشهرةعطاردأناعتقدكما.الشرقاتجاهفيمحورها

القرنوخلال.الأرضحولوليسأحشمساحوأ!يدوران

لأبعدساموسأوفأريستاركوسذهبالميلادقبلالثالث

حولالأرضافيهابماالكواكبدورانفاقترحذلكمن

ساب!نوأريستاركوسهيراقليدسمنكلوكان.الشمس

لظريةمحلتحلأنأفكارهماتسشطعلمذلكومعزمانهما

.الأرضمركزية

يدعىإغريقيفلكيقسم.مأق25عامحواليوفي

التوهج.منأنواعإلىرؤيتهاأمكنهالتيالنجومهيبارخوس

مطورةصورةحالياالفلكيونيستخدمهالذيالأقدارونظام

القديم.المقياسهذامن

طور،الميلاديالثانىالقرنخلال.بطليموسنظام

شىعالقأ!ذيابطليموسكلاوديوسالإغريقيالفلكي

وضمن.وهيباركوسأرسصونظرياتبمصرالإسكندرية

أفكاروملخصأفكارهالمجسطىكتابهبطليموس

ويعد.هيباركوسوخصوصاالإغريقيينالفلكيين

الإغريقي.أغلكاعنلمعارفناالرئيسيالمصدرالمجسطي

فيالكتاب!ذاالأفببنجابرمحمدأبوانتقدوقد

انتقادهودعمالمجسطى،علاح!بكتابفالمعرركتابه

الأشبيلىإسحقأبوالديننورهوأندلسىآخرعالمهذا

الهيئة.كتابهفي

لنحوسائدةالأرضمركزيةعنبطليموسنظريةظلت

وجداولهأفكارهمنجزءاالفلكيونوتقبل.عام0051

الفترةهذهمعظموخلالمسبقا.للاصاكبوضعهاالقى

فيهذا.الفلكبعلمالاهتماممنقليلاالأوربيونأولى

السماءرصدالعربالفلكيونفيهواصلالذيالوقت

عليها.والمحافظةبطليموسكتاباتفيجاءماوتنقيح

الثانىالقرنفىباللاتينيةالمجسطىترجمةظهرتوأخيرا

أوروبا.إلىبطليموسأفكارفقدمتعشر

العصرقبلالعربيعرفلم.الفلكوعلمالعرب

عنيمنوأول(.الهيئة)علمالفلكعنالكثيرالعباسي

كتاببترجمةأمرالذيالمنصورجعفرألوهوبالفلك

نق!أنوبعد.الخوارزمىاختصرهالذيالكبيرهندالسند

صححواسبقتهمالتيللأمالفلكيةالمؤلفاتالعرب

بل،النظرياتحدعنديقفواولمعليها،وزادواأخطاءها

قياس-امآثرهمأبرزومنوالرصد؟العملياتإلىخرجوا

الأرضحجمتقدير2-والخسوفالكسوفزاوية

أدواتتطوير-4والاعتدالينالانقلابينظاهرةدراسة3-

حددهالذيالشمسيةالسنةطولتصحيح5-اشصد

ثانية32ودقيقة46وساعاتوهيوما365بالبتاني

يولسبنالدينكماليدعلىالخطارالبندولاختراع6-

محورها،حولودورانهاال!رضكرويةإثبات7-المصري



سادتبطيموسالإعريقيالفلكىوضعهاالتيالأرضمركزيةنظرية

للكونالشكلوهدا.الميلاديعشرالسادسالقردحتىالفلكعلم

.أم452عامنشركتابمنمأخوذالأرضومركزه

)الجداولالأزياجعمل8-البيرونىالريحانأبوبذلكوقام

الشمسأوجحركةضبط9-والأسطرلاب(الفلكية

بعضاكتشاف-أ.أخرىأفلاكفيفلكهاوتداخل

الوفاءأبىإلىذلكويرجعالقمر،حركةفىالخللأنواع

النجوملبعضدقيقةجداولوضع-أأالبوزجاني

الخرأئطلهاوعملفيهاكتاباالصوفيوضعفقد.الثوابت

كوكباتورسمهانجم000.1منأكثرعليهارسمالتي

الفلكعلمجعل-أ2حيواناتأوأشمخاصشكلفي

ئيا.استقرا

وضعمنهيحالياالمعروفةالنجومأسماءومعظم

اللغاتفيالعربيبلفظهاتستعملولازالت،العرب

تقصيعلىلتساعدهممراصدالمسلمونوأنشأ.الأخرى

إلىأشارمنأولالمأمونوكانودراممتها.النجومموا!

بنيتالتيالمراصدوأشهرالرصد.فيالآلاتاستخدام

ع!رالدوؤأرصا!هعرفتالذيمراغةمرصدوأكبرهاقديما

يعتمدونومابعدهالنهضةعصرفىأوروباعلماءجعل

اخترعهاأضىأالالاتومن.الفلكيةبحوثهمافىعليها

الاعتدالية،والحلقة،اللبنةالرصد:فىواستخدموهاالعرب

الشاملة،والالةالأوتار،وذات،والارتفاعالسمتوذات

العلومانظر:.بالناطقوالمشتبهةالأسطرلابواوالرقاص

(.)الفلكوالمسلمينالعربعند

فهمفيالطفرةجاءت.الحديثالفلكعلمبداية

الكرةدورانحولكتابنشرمعأم543عامالكون

794علم،الفلك

كوبرنيكوسليكولاسالبولمدياقترحهاالتيالشمسمركزيةنظرية

منمأخوذالشكلوهذا.الفلكعلمفيثورةكانتأم435عام

".السماويةالكراتدوران"حولكوبرليكوسكتا!

إلىتاريخهايعودالتيالصورةهذهفيرسموقدتيخوبراهىمرصد

الربعيةآلةحلمىجالساالدنماركىبراهيويبدو.أم895عام

النحومارتماعقياسبو!ماطتهايتمآلةوهى.لهالحاصةالكبيرة

آخررصدأيمنأدقللكواكببراهيرصدكانو!د.والكواك!

ذلك.قبلتم
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ونظريةالنجمفوء

العامةالنسبية

متلافالشمس.ولالمحيطالمصاءشكلتعييرعلىالكتلةكبيرجسموحوديعمل،العامةالسسيةنظريةتقصىكما

الأرضمنيرىكماللنجمالظاهريالمكانفإلىولذلك،ينحمىممهابالقر!المارالضوءتجعلبطريقةالفصاءتريغ

الحقيقي.مكاسهصيحتلص

للحمالظاهريالمكا*

ضلأرا

.كوبرنيكوسنيكولاسالبولنديللفلكيالسماوية

كثيراكتابهفىكوبرنيكوسقدمهاالتىالأفكاراختلفت

المؤرحينجعلتلدرجةلبطليموسالتقليديةالنظريةعن

.كوبرنيكوسثورةأسموهعمايتحدثونالعلمبن

،الكونوسطفيالشمستكونأنكوبرنيكوساقترح

اممتطاعتوقدحولها.تدورالكواكبوبقيةوالأرض

المرصودةالحركاتتفسيرالشمسمركزيةنظرية

بطليموسنظريةفيهتتطلبالذيالوقتفى،للكواكب

تقهقريةإزاحةوجودلتفسيرمعقدانظاماالأرضلمركزية

كوبرنيكوسعللوقد.للنجومبالنسبةأحياناللكواكب

حقيقيةحركةإلىراجعةليعستبأنهاالحركةهذه

النحوهذاعلىمتحركةتظهرالكواكبوأن،للكواكب

منوبالرغم.الشمسحولذاتهاالأرضحركةبسبب

دقيقمسبقتحديدإعطاءكوبرنيكوسنظاميستطعلمذلك

الكواكب.لموأقع

فلكيقامالميلاديعشرالسادسالقرنأواخروفى

بدقةالكواكبحركاتبرصدبراهىتيخويدعىدنماركى

لكوكبوخصوصا،أرصادهوأظهرت.قبلمنتممماأكثر

فيالمستخدمةالكواكبموا!جداولدقةعدم،المريخ

عكفام106عامبراهيتيخووبوفاة.الوقتذلك

أرصاده.تحليلعلىكيبلريوهانزمساعده

تدورالكواكبأنكبلراكتشفبراهيأرصادومن

هذاوحتى)إهليلجية(.ناقصةقطاعاتفىالشمسحول

الشمسمركزيةنظريةمؤيديحتىالجميعكانالوقت

ذلكإلىوبالإضافة.دائريةمساراتوجوديفترضون

الكولمجطسرعةفىيتحكمانآخرينمبدأينكبلراكتشف

حساباتدقةكبلراكتشافاتحسنتوقد.مدارهفي

لنظريةالتأييدأتاحتوبالتالى،الكواكبمواقع

بحوثأنسارطونالدكتورويؤكد.كوبرليكوس

يكتشفأنلكبلرأوحتالتىهىالفلكفىالمسلم!ت

إهليلجيةوهىالشهيرةالثلاثةأحكامهمنالأولاالحكما

.السياراتفلك

أوائلفيجاليليو،الإيطالىكان.ونيوتنجاليليو

تلسكوئااستخدممنأول،الميلاديعشرالسالغالقرن

تأكيدفيجاليليوأرصادساعدتوقدالسماء.لرصد

حولتدورعديدةأقمارااكتشففقد.كوبرنيكوسنظرية

أرسطونظرياتعكسعلى،ذلكمنواتضح.المشتري

.الأرضحولكلهاتدورلاالاجسامأن،وبطليموس

ققريبا،بعامجاليليووفاةبعدأي،أم642عاموفى

علماءأشهرنيوتنوصارإنجلترا.فينيوتنإسحاقولد

تفسيرهاوأوضحالجاذبيةقانوناكتشففقد.عصره

علىالثقيلةوالأجساموالمذنباتالكواكبلحركات

الكونفيجسمكليجذب،القانونلهذاوطبقا.الأرض

علىجسمينأيبينالجذبقوةوتعتمدآخر.جسمأي

نأأيضانيوتناكتشفكمابينهما.والمسافةكتلتيهما

أساساذلكفكان،طيفإلىتحليلهيمكنالمرئىالضوء

الطفي.للتحليل

عامنيوتنبوفاة.الشمسيةالمجموعةنشأةتفسير

نأعلىاتفقواقدوالفلاسفةالعلماءمعظمكان،أم727

نظرياتتطويرفيذلكبعدوبدأوا.الكونمركزالشمس

اقترحأم755عامففى.الشمسيةالمجموعةأصللشرح

الكواكبأنالألمانالفلاسفةأحد،كانطإيمانويل

ما697عاموفينفسها.بالطريقةتكونتاوالشمس

نألابلاسديسيمونبييرالفرنسىالرياضيافترض

غازيةسحابةمنتكونتاقدوالكواكبالشمستكون

تنللمهذهالسديمفرضيةولكنسديما.سماهادوارة
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يتقبلونحديثاالفلكيونأخذإذبعد،فيماإلاالاهتمام

نأالمعتقدفمن.ولابلاسكانطأفكارإلىترجعنظريات

السديمعليهممايطلقتكثفتاقدوالكواكبالضمس

السديمانكم!قالنظريةهذهوحمسب.الأوليالشمسى

تسمىالتيالصغيرةالأجساممنوكثيراالشمسوكون

كواكب.تسعةفيالموادتلكاتحدتثم،كوكبيةمواد

عشرالثامنالقرنحتى.جديدةكواكباكتشاف

هيكواكبستةبوجودعلمعلىالفلكيونكانالميلادي

عاموفي.وزحلوالمشتريوالمريخوالأرضوالزهرةعطارد

هيرشيلوليمالبريطانيالفلكىاكتشفام781

كانالسابقةعاما721ادوخلال.أورانوسالكوكب

يلاحظوالمأنهمإلاأحياناأورانوسيرونالفلكيون

نجما.اعتبروهوبالتالي،حركته

مسارأنالفلكيونوجدأورانوساكتشافوبعد

قبل،مناستنباطهتمعمااختلفقدالفضاءفيالكوكب

مسارفيتؤثرمعروفغيركوكبجاذبيةأنبذلكفظهر

آدمزجونالبريطانيالفلكىمنكلتنبأوقد.أورانوس

وعلى.الكوكببموقعليفريرأربانالفرنسيوالفلكي

أحطهاءهاوصححواالسابقةالأممؤلفاتالعربنقل.الأسطرلاب

العملياتإلىحرجوالل،النظرياتحدعنديقفواولمعليها،وزادوا

.الأسولابآثارهمبرشأومنوالرصد

غالهيوهانالألمانيالفلكياكتشفالتوقعاتتلكأسالر

.أم846عامنبتونكوكبدارستهينرششومساعده

كوكبعنطويللبحثتتويجابلوتواكتشافوكان

.وأورانوسنبتونمساريتغييرعلىيعملمعروفغير

كلايدهوأمريكيفلكيتعرفأم039عامفيوأخيرا

صورةهيئةعلىظهرالذيبلوتوالكولمجطعلىتومباف

البطيئةحركتهوكانت.الفوتوغرافيةألواحهعلىخافتة

.الاكتشافهذاعلىعونخيرالنجوملخلفيةبالنسبة

عشرالثامنالقرنخلال.الطيفيةالتحاليلتطوير

اكتشفهالذيالطيفأهميةدراسةفيالعلماءبدأالميلادي

الأولىالأعواموخلال.الميلاديعشرالسالغالقرنفىنيوتن

البريطانيهمافيزيائياندرسالميلاديعشرالتاسعالقرنمن

ضوءفراونهوفرفونجوزيفوالألماني،وولاستونوليم

لاحظوبعدما.قزحقوسشكلعلىالموزعالشمس

،الألوانبعضفيالفراغاتمنقليلوجودوولامشون

خلالداكنةكخطوطتبدوفراغاتعدةفراونهوفراكتشف

الطيفية.الحطوطالفراغاتهذهسميتوقد.الطف

صممالميلاديعشرالتاسعالقرنخمسينياتوخلال

جوستافوالفيزيائى،بنسنروبرتالكيميائيهماألمانيان

الطف.تفاصيللدراسةمطيافأولمغاكيرتشوف

مجموعةعنهاينتجكيميائيعنصركلذراتأنواكتشفا

المعلوماتهذهمكنتوقد.الطيفيةالخطوطمنمحددة

الخطوطبدراسةالنجممنهايتكونالتيالعناصرتمييزمن

ضوئه.فىالطفية

فيأساساالنظريةهذهتبلورت.للكونجديدةنظرية

الفيزيائيأعمالخلالمن،الميلاديالعشرينالقرنبداية

قدمأم509عامففي.أينشتاينألبرتالمولدالألماني

لهذهوتبعا،الخاصةالنسبيةنظريةالمسماةنظرشهأينشتاين

سرعةتتجاوزبسرعةيسيرأنشىءأييستطجعلاالنوية

الكتلةتكافؤفكرةجاءتالن!يةتلكومنالضوء.

وخلال.الأخرىإلىإحداهماتحولإمكانمع،والطاقة

النجومأنالفلكيوناكتشفالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

تصفكماطاقةإلىالمادةتحويلمنطاقاتهاعلىتحصل

كوطاقةتعنيطحيث2ثك-ط.أينشتاينمعادلة

الضوء.سرعةمردغ2وث،الكتلة

المسماةالجاذبيةنظريةأينشتاينقدمأم!61عامفي

فيالثلاثةالأبعادالنظريةهذهوتربط.العامةالنسبيةنظرية

الحالاتمعظموفىرابعا.بعداباعتبارهبالزمنالفضاء

إليهتؤديعماكثيراأينشتاينن!يةتطيقنتايجتختلفلا

فيالنسبيةنظريةاستخداممنلابدولكن.نيوتننظرية

وجودفىتتمالتيالأحداثدراسةأو،الكوندراسة

نظريةتوقعتهماذلكمثالجذا.قويةجذبمجالات
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اراسدراانهوافيامعياغمةأديالأمري!ي!!ايهمدس!!أحديانسكيكارل

سالمرحاتا،ت1ا،ت!مايعشداحلىالديالتشويم!اسدراسةلماهالدي

ص!اتحادمةااشادحويةحاتاطرياخس!ياكتشوالحهاروبهدا.القصيرة

.المجرةمركز

شسرتشقدأحسوداء.اأضتموباجودرمنأحامةاالنسبية

المحيطالفضاءفيالأسوداالثقبكتلةتؤتركيفيةالن!إ

منها.الهروبأصضوءاحتىيستطيعلالحيث

نأإلايتمدد،الكونأنالعامةأضسبيةانظريةوتتضمن

ايلأرصادمندأجلأم619عامفيأ!ديهي!سلمأينشتالن

تصف!كيمعادلاتهبتعد!!قاملذلك،أغ!صةاتلكلتأ!جد

الفلكيأوضحأم929عاموفيالحجما.ثابتكونا

علىوبناءمتمدد.الكونأنهبللاولينإدرالأمريكي

النظرياتحس!!وترتكز.معادلاتهبتعديلاينشتاينقامذأسك

.المعادلاتتلكحلولعلىالكونعلمفيالحديثة

صارأ!قامأم31!عامفي.الراديويالفلكتطور

بل،معاملفيالأمريكيالمهندس،جانس!صجوث

الموجاتفيالاتصالاتنظممعيتداخ!!تشويشبدراسة

أرلغبمدةيظيهـمب!صاالتشويشذلكأنولاحظ.القصيرة

فيتبكرأضجوماأنيعرفجانسكيكان.يومكلدقائق

أنهااستنتجبذلكردقا!لهى،أربعبمقداريومكلشعروقها

وقد.الشمسيةالمجموعةخارجمنقادمةتكونأنلابد

مركزمنراديويةموجاتيتلقىالحقيقةفيجانسكيكان

مجرتنا.

نأإلا،جانسكياحضشافالمحترفونالفدصرنيتالغلما

تلعم!صباصمما،الأمريكيينالفلكهواةأحدريبر،جروتي

منأضلاثينياتانهايةفيمنزلهفناءفيبتشغيلهوقامراديويا

فياشاديويالفلكعلمبدأوقد.الميلاديأحشريناالقرن

أم(.459-أم)939الثانيةالعالميةالحرببعدالانتعاش!

الفضاء،منالقادمةالراديويةالموحاتدرا!عةوأدت

وحجمهأمموناتركيبعنالفلكيينمعلوماتزيادةإلى

سحبعنالمعلوماتمنكبيراقدراجلبتفقد.وتاريخه

الستينياتوخلالمجرتنا.نجومب!تالموجودوالغبارالغار

دوراالراديويونالفلكيونأدىالميلاديالعشرينالقرنمن

والبلسارات(النجوم)أشباهالكوازاراتاكتشافدىمهما

اختبارأثناء-أم659عامفير(.الحفية)اطمبضات

الفلكيوناكتشف-استقبالجخازوراديويتل!صب

بدايةعندبنشأتهيعتقدونأ!ذياالأولىاالحلفيةإشعاع

أمحظيم.ابالانفجاريعرففيماال!صن

عاممنأكتوبرمنالرالغشىبدأالففماء.استكشاف

وقد.صناعيقمرأولالسوفييتأطلة!حيثأم579

فقد.كثيرةبوقالفلكعلمالفضاءرحلاترتصوأأفاد

القمر،سطحعلىبتجاربالأمري!صونأغضاءاادررقام

واستكشفتأصدراممتها.الصخورمنعيناتمعهموجلبوا

هائلاكماوبثتالحواكبالمأهولةغيرأصفضاءارحلات

كثيرعنالإجابةفيالفلكيينيساعدسوفماتاهعلوص

الشمسية.المجموعةنشأةكيفيةحولألاستفساراتاص

أجسامرصدمنأيضاأغضماءارحلاتم!صتو

الغلافوهذابمالأرضيالجويأخلافاخارجمنسماوية

كشفيعوقوقدللإشعاعالموجيةا،طوال1سعضيحجز

بدأتالحجزهذاعلىوللتغلب.الأخرىاالموجيةالأطوال

القرنمنالستينياتخلالالأمري!جةالمتحدةأ!لاياتا

مأهولةغيرمداريةمراصدإطلاقفيالميلاديالعشرين

مأ739عاميوفي.مداريةشمسيةمراصدحذلكو

قيمةأرصادلإجراءالأمريكيونأغضاءاروادقامأم749و

سكايلاب.الفضاءمحطةمقعلىتلسكوبباستخدام

)ناسا(والففماءللطيرانالوطنيةالإدارةاعتبرتوقد

فياهتماماتهاأهمجاماوأشعةأصسينيةاالأشعةا

فيفوتونوكل.الميلاديالعشرينأغرنامنالسبعينيات

.المستوىعاليةطاقةلهجاماأشعةأوالسينيةال!شمعة

عاليةفوتوناتعنهاتنشجالتيالعملياتدراسةوتسمى

العالية.للطاقةالفلكيةالفيزياءبا!مكونيةوأشعةالطاقة

أطلقتالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتنهايةوفي

جاماأشعةدراسةبغرضالعاليةللطاقةمراصدثلاثةناسا

النجوممنالقادمةالكونيةوالأشعةالسينيةوالأشععة

ومن.التوهجالفائقةوالمستعراتوالكوازاراتالنيوترونية

الفضماءوكالةقامتأم869عامحتىأم839عام

بوساطةالسينيةالألثمعةنطاقفيبأرصاد)إيسا(الأوروبية

إكسوسا!.الصناعيقمرها

*

--



فوقالأشعةدراسةفيأيضاالصناعيةالأقماروتساعد

عامحتىأم729عامومنالحمراء.وتحتالبنفسجية

المسمىالثالثالدوارالفلكيالمرصدقامأم829

فضاءمنالقادموالضوءالنجومضوءبدراسةكوبرنيكوس

الأقمارمنأخرى!جموعةودرست.افجومبينما

القمروجاء.الشمسمنالقادمالبنفسجيفوقالإشعاع

الدولي،البنفسجيةفوقالأشعةمستكشفالصناعي

والكوأكبالنجومعنبمعلوماتام789عامأطلقالذي

عاموفي.الأخرىالفلكيةوالأجساموالكوازارات

بالأشعةيعملالذيالفلكىالصناعيالقمربثأم839

المصادرمنالالافمئاتأرصادالأرضإلىالحمراءتحت

الصناعيالقمرأرصكعادتستخدموسوفالحمراء.تحت

لمصادرخرائطعملفيأم099عامأطلقالذيروسات

الفضاء.فيالسينيةالأشعة

هبلتلسكوبناساأطلقتأم099عاموفي

وهو،البنفسجىوفوقالمرئىالضوءأدراسة،الفضائي

يقومأنويتوقع.سم42.مرآتهقطرعاكستلسكوب

أقلخفوتذاتأجسامبرصدالفضائيهبلتلسكوب

يمدناوأن،الأرضيةالتلسكوباتتستطيعهعمامرة05ب

سع!علىمنعليهنحصلعمامرات01أصغربتفاصيل

الصورةيجعلالمرآةفيعيبمنظهرمماوبالرغم.الأرض

إصلاحمنتمكنواقدالعلماءفإن،الوضوحكاملةكير

.أم399عامفيالعيب

أكثرمنالحديثالفلكعلميعد.اليومالفلكعلم

الأرضعلىالجديدةفالتلسكوبات.وإثارةازدهاراالعلوم

فيمتزايدةمناطقدرامعةللفلكيينتتيحالفضاءفيوالدوارة

!حمموقد.أم099عامأطلقالديالففمائيهبلتلسكوب

البنفسجى.فوقالضوءلدراسةالعاكسالتلسكوبهداالفلكيون
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العديدالجديدةالتلسكوباتوتضم.متزايدةوبدقةبعدها،

ارتفاعاتعلىالمقامةالعملاقةالبصريةالتلسكوباتمن

خلالوهاواي،وتشيليأستراليا،منكلفيكبيرة

عامافتتحوقد.الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

توسونمنبالقربالمقامالمرايامتعددالتلسكوبأم789

منهاكلمرايابعستمزودوهو،الأمريكيةأريزوناولايةفي

بضبطبالحاسوبمزودتحكمنظامويقوم.م81.بقطر

لتلسكوبويلزم.واحدةنقطةفيالضوءكللتركيزالمرايا

.م5.4قطرهامرآةالضوءمنأكبركميةيجمععادي

عامىفي2وككأككتلسكوبمنالعملوانتهى

مراياهماقوطولويبلغ،التواليعلىأم699و2991

صغيرةمرآة36منتتألفالمراياوهذه،ام.المزدوجة

،هاوايفيماوناكايجبلقمةفيركباوقد،للضبطقابلة

تبعدشمعةلهبخفوتهفييشابهضوءايكتشفاأنويمكن

.الأرضعنالقمربعدبمقدارعنهما

أمريكيتلسكوبمشروعأكبرإنشاءمنالانتهاءتم

نيومكسيكوفيمعوكورومنبالقربام089عام

يدعىالذيالجهازوهذا.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

راديوئاتلسكوبا27منمكون،الضخمةالفلكيةالمنظومة

منالفلكيينالمنظومةهذهوتمكن.م25بقطرمنهاكل

خطمنظومةوتتكونللسماء.راديويةخرأئطعمل

منتشرةراديويةتلسكوباتعشرةمنجذاالطويلالأساس

هذهمنالعملانتهىوقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

وبها.العشرينالقرنمنالتسعينياتبدايةفيالمنظومة

عنأدقتفاصيلعلىالحصولمنالفلكيونيتمكن

.البعيدةالمجرات

الأمريكية.أريزونابولايةتوسودمنلالقربالمرايامتعددالتلسكوب

حاسوبينظامويقوم.أم8،بقطرممهاكلمرايالحستمزودوهو

.واحدةنقطةفىكلهالصوءلتركيزالمرايابضبط



،علمالفلك205

يمكنالتىالقليلةالعلوممنواحدالفلكوعلم

فيفلكيةجمعياتوتوجدفيها.يسهمواأنللهواة

أعضاءهاالجمعياتهذهوتزود.الدولمنالعديد

.الاجتماعاتوعقدبالنشراتالفلكعلمعنبمعلومات

الأرصادإجراءعلىأعضاءهاتشجعالجمعياتوبعض

وأللإعارةقابلةأجهزةأخرىجمعياتولدى.الفلكية

التلسكولاتاستخدامفيهللهواةيمكنمرصداتمتلك

.الكبيرة

مواجهةفيالفلكيةالأرصادفيالتقدمويستمر

يحاولهماذلكمثال.جديدةبأسئلةالنظريينالفلكيين

التيالعملياتعنأفضلفهمإلىالوصولمنالفلكيون

مراصدممتشفتهااالتيجاماوأشعةالسينيةالأشعةمنهاتنتج

أطثقوباغيزيائيةاالخصائصزالتوما.العاليةالطاقة

أحصنياتاءوعلما.أ!جدامثارتلكوازاراوااءلسودا

نأف!صةأيالمتضخبم،الكونف!صةدراسةعلىعاكفون

الثانيةمنالاولالجزءخلالفائقةبسرعةتمددقدالكون

العظيم.الانفجاربعدالأولى

كواكبفوقالحياةعنأيضاالفلكيونويبحث

للتنصتراديويةتلس!صباتبعضهمويستخدم.أخرى

.بعيدةحضاراتفيذكيةأحياءمنإلثماراتعلى

المود!وعةفىصلةذاتمقالات

ومسلمونعربفلكيون

إسماعي!!،أعلاصا!إسحاأس،رقالىاااطهعبدالوأ،البتاني

القزويىسيماب!اممطالمورحا

يوس!أس،اح!صدياألاطرابىالبيرولى

عليألوالهيت!،اب!الحس!!أبو،الصو!ىموسىسمحمد،الحوارزمي

الحس!ألو،يوصب!الحياماعحرحميمةبوأ،ينوريلدا

هيماس!ل!محمد،ريلفرااينلدانحر،ريلراا

آخرونفلكيون

لرشا،مسييهيفيدد،وسشمهاررترآلسيرا،نجتونأد

سحق!لسيرا،تن!كوتووأ،سترودكوسريستارأ

أدموسد،هالىحصأتي،كالولىبمحا!تبانكر،

لولاي!ود!،هبلس!لا!ي!ص،سليكولركوحيمس،لىدابر

يرسوهيل!!،هوخرداحير،يبركوتيحو،هىبرا

حوسرهيانرهايو،كيبلىسبطليمو

يتميلهيرودكيرلمرا،سبلالا!لهلميكريدفر،لليز

إليريحورح،هيلصمويل،لانجلىجاليليو

لاردليرلسيرا،لو!لرلكا،سسكيجا

فيليمسيتر،دي

لابسطرلأا

لبولوميترا

لتلسكو!ا

سلكيللاالتلسكود!ا

التداحاطمقياس

الطيصمقياس

ضلأرا

ياتسدلأا

لوسوراأ

للوتو

زحل

هرةلزا

سيرير

بحمة،حةجااسداد!

العولرأس

الحاررح!!

اشامعا!سماكا

اجصايةااحتعرىا

أحيوثا

الشمسيالنظام

الشحس

الشها!

المتوهحالمت!ها!

عطارد

اغمرا

والخسول!العسوف

الكوكب

نجوم

نجم،لعؤباقل!

المستعر

التوهحفائقالمستعر

الحوراءممك!

مصطلحات

المسظوراحتلا!ص

الحمراءاللإراحة

الأفق

حرر،بيلي

الشمسىالحصيص

أ!الاعئدا

احتسمسىا!لقلاالأا

اصححىاأضوليتا

اررولىااسوليصاحصا

يومرليتالبلاا

لىلوقا،بود

علم،اضنجيما

الأسودالتف

الأبراخدائرة

القديمةالفلكيةالدرامات

اللسالةدرب

دارالرا

أ!صاءارحلات

الشمسيةالرياخ

السمتراوية

الس!

العبور

الصناعيالقمر

الشمسكل!

والفلكالزمن

الكميسةالمسة

أصتمفة!ا

الليل!شصصشمس

احتمهرا

صلةذاتأخرىلات

الماحلانيةالسحب

السماء

النحمشبه

صوءالألراج

العالم

والمسلح!العر!عدالعلوم

السديميةالعمامة

الملكيةالفيرياء

امموكبةا

علم،الكوديات

الموفموعصرعنا

السماءمراقة-أ

الحهارسحاء-أ

الليلسماء!

محتلفةعرضخطهوطديالسماءممظرج

متحركةالنحومتبدولماذا-د

الكوكماتهـ

لكويك!ا

!نلمذا

المريخ

لمشتريا

نبتون

الشمسيالنظام

الثائيةالمجمة

الشمالنجمة

الحيوتروننجمة

الواقعالسر

لكونا

لمدارا

اهسماءنجمة

السمتنظير

الشمسهالة

العام

المزولة

الوقت

اليوم

المضادةالمادة

مافييهمجرات

المجرة

هاليمذنب

المرصد

المنمطت

النسبية

السديميةالنظرية

الهالة
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الكونإلىفلكيةنظرة-2

الشمسيةالمجموعة-أ

النجوم-ب

()الكوازاراتالنجوموألتحباهالمجرات-ج

الكون-د

الفلكيينعمل3-

السماءفيسماويجرممكانتحديد-أ

بالتلسكوبالرصد-!

المطافيةامشحدام

الفضاءفيالمسافاتقياس-د

الحاسوبامشخدامهـ-

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

الفلك؟علمالفضاءرحلاتأفادتالوقبأي-أ

الليل؟أتماءمتحركةالنحومتمد،لماذا-2

الحديث؟الفلكلتطويركبلريوهانسأضافماذا-3

النحوم؟منظوراحتلافالف!جوديعينكيف4

النهار؟أتناءوالنجومالكواكبترىلالماذا-5

الفلك.لعلمالهواةيقدمهاالتيالإضافاتبعضاذكر-6

مطيال!؟أولصممالديمن-7

الكود؟فيالأجسامألعدال!صازاراتبأنالفلكيوريعتقدلماذا8

؟تلسكوببدونترىالتيالمجومعدديبلغكم

الفلك؟علمفيوالمسلميرالعرب!كآثرأبرزماأ"

عندالعدومانظر:.والمسلمينالعربعلدالفلك

)الهلك(.والمسلمينالعرب

الأمعاطيرفيالمعدنيةالأدواتوصانعالنارإله!ان

الأساطيروتزعم.الآلهةحداديعتبروأيضا.القديمةالرومانية

الأشياءمنوالعديدوالعتادالأمعلحةيختجأنهالرومانية

قدراتولبعضها،بدقةمصنوعةوجميعها.الأخرى

الحرفوأصحابالمعدنيةالأدواتصناعويعبد.سحرية

الإغريقيالإلهفلكانويماثل.فلكانالإلهالمهرة

معفلكانعنالأساطيرمنالعديدوتتطابق+هيفيستوس

هيفيستوس.عنالأساطير

الالهة.وملكةملكوجونو،جوبيترأبنهووفلكان

وحدها،لجونوابنافلكانالأساطيرإحدىوتصف

الإلهبذلكوهومقعدا،فلكانوكان.لهأبلاحيث

وتقولالجسد.سليميكنلمالذيالوحيدالرومانى

إنه:أخرىتقولبينمامقعد،ولدإنهالأساطير:بعض

كانفلكانأنمنوبالرغم.لسقوطهنتيجةمقعداأصبح

الحبإلاهةفينوسمنتزوجأنهإلا،جاذبيةالالهةأقل

.لوالجما

كلمةمنجزءابالنارلارتباطهفلكاناسميشكل

.بالحرارةالمطاطلمعالجةصناعيةلعمليةاسموهيالفلكنة،

أسممنالبركانبمعنىالإنجليزيةالكلمةاشتقتكما

الإيطالية.باللغةفلكان

نباتيقملمنضربالفلكرةحشرة.!حشرةالفلكرة،

.والشجيراتبالأشجارتحغذىصغير

هذهوتمتص.العنبفلكرةالفلكراتأنواعأهممن

،الأوراممسببة،العنبوجذورأوراقمنالرحيقالحشرة

يميتماوغالبا،النباتنموالجذورإلىالواصلالتلفويعيق

شرقىالعنبلفلكرةالأصليوالموطن.العنبشجرة

فىشديداتلفأالحشراتهذهتسبب.المتحدةالولايات

وتتمأوروبا،وفىالأمريكيةالمتحدةالولاياتغربي

علىتبخيرهاأو،التربةوغمر،العنببتطعيمعليهاالسيطرة

عامين.العنبفلكرةحياةدورةوتستمر.دوريةفترات

الخريف.فيالعنبشجرةقلفتحتالبيفالملقحويوضع

وهي،أجنحةبلاالبيفصغاراهذايفقسالربيعوفي

بيضاالفلكرةوتضعبها.للتغذيالنباتأوراقتجاهتتحرك

تفقسالأجيالهذهمن.وكثيريفقسماسرعانملقحغير

الخريفوفي.الصيفأثناء

إلىالحشراتصغارتتحرك

سباتفترةوتبقىالجذور،

الشتاء.خلالهناكشتوي

والصيفالربيعوأثناء

الحشراتتتغذىالتاليين

منصغاراوتفقسبالجذور،

ومعالملمشغيرالبيض

تظهرالخريفاقتراب

تضعالتىالمجنحةالحشرات

عنبأشجارفيبيضا

هذايفقسأنوبعد.أخرى

قملمنضربالدقيقةالفلكرةالحاثسرات،تتزاوجالبيف،

وجذورأوراقيهاجمالمباتملقحا،بيضاالإناثوتفيع

العنب.أشجار.الدورةوتتكرر

)تجديدالإطارا!لتكارية(؟)العمليةالاختراعانظر:ا!.

ا!مدكأ(.)اكتثافالمطاط،فلكاندلإطار(بمالملامس

م(.0091-؟هـ،ا813-)؟إسماعيل،الفلكى

.المصريالفلكيسليمانبنمصطفىبنباشاإسماعيل

ولد.الاصلتركي.البارزينالرياضيينمصرعلماءمن

الفلك،علمفينبغ.باريسفىدراستهوأتم،القاهرةفى

العباسيةمرصدبإنشاءباشاإسماعيلالخديويإليهفعهد

كتبله.ففعل،الهندسةمدرسةوتنظجم،القاهرةفي

وهو؟الكواكبعلمفىالطالببهجةمنها:،كثيرة
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،مطوعالزاهرةالنجومفىالباهرةالايات؟مطبوع

تظويموده.الفلكعلمفيوهو،مطوعالتوفيقيةالدرر

والفرنسية.العربيةباللغةعامكلفيينشرهاكان،فلكية

.بالقاهرةتوفى

حمديمحمودانظر:.حمديمحمود،الفلكي

الفلكي.

الف!ج!تيمئلأبرزتشريفيلقبالملكيا!ي

يعملاللقبهذايسالالذيالشخصكانوقد.البريطانيين

فينشيوهيرمشموفيالملحيجرينيشلمرصدمديراأيضا

عامحتىالحالهذاعلىالوضعواستمر،سسكسإيعست

عاموفي.قسمينإلىالوظيفةانقسمتحيثأم719

للمرصد،مديرةبيربيدحمارجريتعينتأم719

أتآحلفهاحيثم7391عامحتىإداراتهفيواستمرت

هداعلىهنتروخلف.أم759عامتقاعدالذيهنتر

1675عامىب!تسميثجراهامفرانسيسالمنصعب

بوكسنبيرجأجكإالبروفسورالمنصباحتلثما.ام89وا

رايلمارتنالسيرعينوقد.يشغلهولايزالأم819عام

عامنوفمبروفيأم،729عامالملكيالفلكيمنصبفي

البروفسورينأم99اينايروفي،سميثخلفهأم829

ريزمارتنالسيروحلفهالمنصبهذافيولفينديلأرنولد

مديرابأسكتلنداالملكيالفلكيويعد.أم599عام

أستاذمنصبنفسهالوقتفىويحتل،أدنبرهفيللمرصد

أ!نجيرأحصمماتعي!!تموقد.أدنبرهبجامعةالمل!صالفلك

.ام089عامالمنصبهذافي

الملكيونالفلكيون

الاسم

لأمستيدجون

هولطإدموسد

برادليحيمس

بليصأ!،ثانيا

مايكال!!نيفيل

!سدحولى

إيريليد!!حورحالسير

كر!ستىماهودىهروليامالسير

دايسولىواطسود!رانكالسير

حولرلمسسرهارولدالسير

ووليرايتديرفادريتشاردالسير

راي!!مارترالسير

سميتهامحرا!سي!ضا

يلوأعمدر!لدأبروفسور

ريزمارت!السير

الخدمةشوات

مأ6751971

مأ1721274

مأ2741762

مأ76-4أ762

مأ181-أ765

مأ-835أ181

مأ8351881

م0111-أ881

مأ-0111339

مأ3391559

مأ561171!

أم829-7291

مأ!9أأ-829

مأ1991599

-أ599

موطنهالطورمننوعالفلمارطائر.طاشالفلمار،

فيالشمالوفلمارأضوء.اطيورإلىوينتمي،المحيطات

وقدم.تقريبارألممهطولوفىأصفرومنقاره،البطةحجما

صغير.مخلبإلىمختزلةالخلفيةوالإصبعم!!فةالفلمار

عشهويبني،الصخريةالشواطئعلىأطيراهذايت!!اثر

العع!.فىواحدةبيضةويضعمرتفعة!نأماشىأضية!ا

المواديفضلولكنه،حيوانيةمادةبأيالفلمارويتعدى

ريشهلأجلقيمةذووالفلمار.الحيتاندهنمثلأسدهنيةا

وزيته.وزغبه

منالبعيدةالشمالبحارفيالشماليالفلماريعيش

معروفوهو.لمفيلوسفالباردجرينلاندإلىملفيلجزيرة

الخارجية،الهبريدزوجزركيلدا،سانتجزيرةفى

جنوبايهاجرالشتاءوفي.أسكتلندامنالأخرىاالأجزاءار

ولايةوساحلوأوروبا،كبريطانياالجسوبيةأ!سواح!احتى

الشمالية.أمري!صافيماساشوسيتس

اللونذوالوحيدالبحرطائرلأنهمميز،الجنوبيأصفلمارزأ

المحيطوجزرأنتاركتيكافيويتكاثر.المنطقةشيأ!ثاحبا

الشتاءوأثناء.الجنوبيةجورجيامثل،الجنوبيأسقطبيا

العرضخطوراءفيماالشمالإلىالفلماريهاجرالجنوبي

01العرضخطبعدماإلىمايصلوغالباجنولا،45

الغربيالساحلبحذاءهمبولتتياريتابعإنهحيثجنوبا،

ساحلأحياناالجنوبيالفلمارويزور.الجنوليةلأمريكا

إفريقيا.وحنوبأجاأسترا

الوء.طائر:أيفئاانظر

.(اغولى)ابدجيكا:نظرا.لأدبا،لفلمئكىا

.()اللعاتبلجيكا:نظرا.للغةا،لفلمئكيةا

شماليتعيشالتيالشعوبمنمجموعةا!يور

الفلاندر،اسمتسكنهاالتيالمنطقةعلىويطلقبلجيكا.

والفلاندر،الشرقيةوالفلاندر،أنتوربمقاطعاتوتشمل

ومن.برالنتمنالشمالىوالجزء،وليمبيرج،الغربية

مختلفةحدودللفلاندركانتفإنهالتاريخيةالنظروجهة

فرنسامنأجزاءتضموكانت،الآنموجودهوعما

سكانعددمن%55نحوالفلمنكيونويؤأسفوهولندا.

بلجيكا.

جرمانيةقبائلوهم،الفرنكيينمنالفل!جونانحدر

الشعبأجبرمما،الميلاديالخامسالقرنفيالفلاندرغزت

وأصبحجنوباللارتحالالمنطقةيس!شكانالذيالسلتي

والونيافيالانيقطنالذيالوالونلشعبأسلافاالسلتيون

بلجيكا.بجنوبي
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التجارةعلىالوسطىالعصورخلالالفلمنكيونهيمن

وصناعة،الأسماكوصيد،الزراعةانتعشتكما.الأوروبية

خلالالإقليمهذاوأنجبالفلاندر.بلادفيالمنسوجات

الميلاديينعشرالسالغإلىعشرالخامسالقرنمنالفترة

بروجيلوبيتر،إيكفانجانمنهم،العالمرساميأشهر

روبنز.بولوبيترالأكبر،

بينللشقاقمصدرااللغويةالاختلافاتظلت

اللغةيتحدثونفالفلمنكيون.الوالونوشعبالفلمنكيين

وعندما.الفرنسيةالوالونشعبيتحدثبينما،الهولندية

اللغةالفرنسيةصارتام083عاماستقلالهابلجيكانالت

.الوحيدةالرسمية

باللغةالناطصنهيمنةعلىالفلمنكيينمنكثيراعترض

الهولنديةباللغةاعترفوأخيرابلجيكا.علىالفرنسية

الشقاقلكن.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيرسمئا

مستمرا.لازالالوالونوشعبالفلمنكيينبين

الشركاتومعظمالبلجيكيةالحكومةتستخدم

كما.والهولنديةالفرنسيةاللغتينكلتاالكبرىالتجارية

باللغةالموادتدرسالتيالمدارسبفتحسفللفلمنكيين

منحتالميلاديعشرالتاشعالقرنأواخرفي.الهولندية

وشعبللفلمنكيينمحدوداذاتياحكماالبلجيكيةالحكومة

.الوالون

شعب.،الوالونالفلاندربمبلجيكا،أيضا:انظر

فيجزيرةأكبرالفدندرزجزيرة.جريرةالفلئدرر،

الساحلخارجباسمضيقفيفيرنوجزرمجموعة

كم،08الجزيرةطوليبلغلتسمانيا.الشرقيالشمالي

هذهسكانوعدد.كما4و13بينعرضهاويتراوح

فيالموجودةالصمناعاتتشتمل.نسمة509نحوالجزيرة

الطيوروتصديروالسياحةوالصيد،،الزراعةعلىالجزيرة

هوايتمارك.مدينةمدنهاوكبرى.اللاحمة

سلسلةفدندرزجبالسدسدة.جيالسلسللأرر،!لئلى

منالشمالصوبتمتدأستراليا،جنوبيفيتقعجبلية

بأكملهاالمنطقةوتقع.خلئليورأءماإلىأوغستابورت

س!إلبحر.مستوىعنأم05علىيزيدارتفاععلى

لحوضالشماليةالحافةعلىالواقعةميريسانتوترتم!مة

البحر.سطحمستوىفوقام،002نحوارتفاعإلىويلبنا

الأحمراللونذاتالصخوربتعريةوالمياهالرياحقامتوقد

.حادةحدودالهامعطيةالجبالهذهفي

كاتبم(.0881-1281)جوستاففلوبير،

المفعمةوالأوصافبالشخصياترواياتهتزخرفرنسي

للغةالواعيةبالمراعاةالدقيقةالملاحظةفلوبيريمزج.بالحيوية

مناظرذاتمنطقةوسطتقعأسترالياجنوبيفيزفلنداجبالسلسلة

.السياحءتجذبجميلةطبيعية

عملأكملبوفاريمدامرواشهتعدوربما.والصياغة

فرنسي.روائي

نفسهواهباوحيداوعالقبفرنسا.روناشفلوبيرولد

لكراهيتهموازياالفنيللجمالعشقهوكان.للأدب

للمادية.

أعمالهتكنلم.والتشاؤمالشكإلىنزاعافلوبيركان

إنسانيةدائماكانتلكنها،النعومةأولفية7بالعاتتسمقط

ذإ.ورومانسياواقعياكانأنهرواياتهضحتوكما.عميقة

وفي،للتفاصيلمراعاتهفيواقعيتهعلىالوقوفيمكن

وتظهر.والأحداثللشخصياتعيالموضموصفه

فروايةيختارها.كانالتيالغرلمجةإوضوعاتافيرومانسيته

لقضيةشاعريةواقعيةمعالجةتعدام()856بوفاريمدام

نورمندياقرىمنقريةفىحدثتوالحبالجنعللءقضايامن

لامبوودما.بفرنسا

بضةنا4رروا(م2681)

منأحداثهاتستقيبالحياة

كتابهأما.القديمةقرطاج

!م!!ثهـ4!الوجدانيةالتربية

7!آمنأم(فهـ!نوع)986

علىومثالالذاتيةالسيرة

المتزمت.الأدبطواقعية

القديس!إغراءوروايته

رائعةم(ا"47)أنطونى

فلوبيرجوستافا!الأ!بروا!عمن
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منثلاثاأم()877ثلاثقصصكتابهويتضمنالجامق

القلبفقصةمختلفا؟أسلوبامنهاكليبرزقصصه

هيروديسقصةتمثلحينفي،معاصرةواقعيةتعدالساذج

الإسبتاريجوليانالقديسخرافةقصةأماتوراتيا،أسلوبا

بوفارروايتهونشرت.أ!سطىاالعصورأسلوبفتمثل

أم(.881)اعاوفاتهعدتكتمللمالتيوبيكوشيه

فيصافرةلهالنايأنواعمننوعالثماليالفلوت

منطويلأنبوبمنالثمانىالفلوتآلةوتتكون.مقدمته

تغطىثقوب!مبعةمنصفعليها،الخشبأوالبلاستيك

الفلوتويمسك.بالإبهاميغطىثامنوثقببالأصالغ

الثقوببعضتغطىوقد.وصكلموديفىالثماني

لإخراجالعزفأثناءالاخربعضهايغطىبالأصابولا

أق!!منأضمانيأأعلوتامنالأنغاموتصدر.متنوعةألحان

إلىالنديالصوتومنأعلاها،إلىالصوتدرجات

الخفيضإلىاشنانأصادحاومن،العاليةالنبرةذيالصوت

العميق.

وظلالوسطىالعصورفيالثمانيالفلوتاخترع

القرنفيالاستعمالشائعوأصبحيذكر،تغييردونبحالته

ثمالميلاديعشرالسادس

عصرفىمهماعاملاأصبح

السابعالقرنفيالنهضة

ح!!وقد.الميلاديعشر

الفلوتمحلالحديثالناي

القرنمنتصففيالثماني

ومعالميلاديعشرالثامن

الثمانيالفلوتعادذلك

فىصالرةالثمانىللفلوتاستعمالىوانتهثرالظهورإلى

يعز!ثقوبالهأنكماممدمته،موسيقيةكآلةثانيةمرة

وأ!ضئأصابعهالحارفعليهااللأسلوبعادكما.ممتعة

الملوتعمهاع!ةصجدلغدرفعهاالسالغالقرنلموسيقىالفنى

،الصورةفيالصادخ،آلث!ارليفيسادالذيالميلاديعشر

.الوعهدام!موسيقيةآلةأكص.النهضةعصر

.نلوثالهاا:نظرا.نلفلوثاا

مو!يقيةأداةأ!لوجلهورناادةاول.،الففو!جلهورن

لحواليالعاديالتقسيمنفسولها،بالبوقأشبهنحاسعية

الواقعفيهوالفلوجلهورنأنغير.ونصففاصلتين

الموسيقييخرجالنفير.أبوأقمجموعةمنواحد

مث!للالة،فمفيبالنفخالفلوجلهورنمنالأصوات

النا!ويغير.لشفتيهالنافخبتحريكوذلك،الكأس

الجار.ومومميقىالشعبيةالموسيقىفياستحداماأكترالفلوجلهورن

الثلاثة،الآلةصماماتفيبأصابعهبالتح!صمالأنغام

شفتيه.القباضويعير

.قويمنخفضمدىذاترخيمةنغمةزأطفلوجلهورن

البوقبنوواسطة،فرديةآلةبوصفهمفيدايجعلهماوهذا

مجتمعتين.تستعملانعندما،والمترددةالمتقب

وفيالشائعةالموسيقىفيا!شخداماأكثروالفلوجلهورن

الخحاممية.الفرقتستخدمهكماالجاز.موسيقى

أصفرلونهغازوهو3.رمزهكيميائيعنصرالفلور

المركباتوتسمى.العاديةالحرارةدرجةعندباهت

عناصرمعالفلورويتحد.الفلوريداتالفلورعلىالمحتوية

معويتفاعلآخر.عنصرأيمنأكثربسهوأ!ةأخرى

أمام.والكربتوناشينونمث!!الخاملةاكازاتا

.الزجاجمعشفاعلقويا،حمضافي!صنالهيدر:حين

ذرأتمعجداقويةكيميائيةروابطالفلورويش!سل

خواصهالتفلونالقويةالرابطةهذهوتكعسب.الكربون

منوحداتعلىتحتويلدائنيةمادةوالتفلون.الفريدة

للكيميائياتقويمقاوموهوفلور.وذرةكربونذرتي

ولا،م25ء.حتىالحرارةويقاوموالتأكسد،والصدأ

الكيميائيةالمعالجةمعداتفيالتفلونويستخدم.يحترق

الطبخ.أوافيطلاءوفي

ويسمىالفلوريتمعدنهوللفلورالرئيسيوالمصدر

مركبمنالفلوريتويتألف.الفلوريالحجرأيضا

لتنقيةالفولاذصانعوويستخدمهع،ح(،2)ال!صالسيومفلوريد

الكبريتيكحمضالكيميائيةالشركاتوتعالج.الفولاذ

فلوريدويستخدم)3+(.الهيدروجينفلوريدل!نتا!

تسمىمركباتولإنتاجالألومنيومصناعةفيالهيدروجين

الكلوروفلوروكربوناتوتعملكلوروفلوروكربونات.

الهواء.ومكيفاتالمبرداتنظمفيتبريدسوائلبمثابة

يقللالأسنانفيالفلوريداتمنقليلةكمياتواستعمال
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إلىالفلوريداتتضافالسببولهذاتآكلها.منكثيرا

تضيفالسكنيةالتجمعاتمنوكثير.الأسنانمعجون

.الشربمياهإلىالفلوريدات

الهالوجيناتباسمالمعروفةالعناصرأخفهووالفلور

الذريووزنه،9للفلورالذريوالعدد.الهالوجينانظر:

عنديغليسائلإلىالفلورتكثيفويمكن.ا.84998

حرارةدرجةعندويتجمدم8815)41-حرارةدرجة

أم886عاممرةلأولالفلورفصلتم.م62.9-21

.مويسانهنريالفرنسيالكيميائييدعلى

.اليورانيوم؟الكيميائىالعنصرانظر:

العالممنجزءفيالنباتيةالحياةعلىيطلقالممماوورا

التيالفوناكلمةتقابلوهى.معينةزمنيةفترةفيأومعين

العالممنمعينجزءفىالموجودةالحيوانيةالحياةعلىتطلق

إلاهةاسمممنالكلمةهذهاشتقتوقد.معينزمنأو

الرومانية.والربيعالزهور

آخرشكلاأوضوءا،موادعدةبهاتشععمديةالفلورة

طاقة.تمتصعندماوذلك،الكهرومغنطيسيالإشعاعمن

منينبعثالذيالضوءإلىأيضئاالفلورةاصطلاحويشير

الصلبةوالموادوالسوائل،الغازاتمنوكثيرالمواد.هذه

مشحونةلجسيماتأو،لإشعاعتتعرضعندمافلوريةتصمير

كهربائيا.

المصانع،فىالاستعمالواسعةالفلوريةوالإضاءة

بعضوتحتوي.المساكنوبعض،والمدارسوالمكاتب

الصورولقنوات.فلوريزئبقغازعلىالشوارعإنارات

فلورية.عرضشاشاتالإلكترونيةوالمجاهر،التلفازية

فلوريةبأصباغوالأنسجةالخلاياالأحياءعلماءويلون

بعضالكيميائيونويكتشف،الأحيائيةالعملياتلرصد

والفلورة.الفلورةباستخداموالماءالهواء،ملوثات

وتمييزالرصاصيالتسمملفحصأيضامستخدمة

.الفلزات

المستخدمة،المادةعلىالفلوريالضوءلونويتوقف

تكونالأحيانأغلبوفي.الممتصةالطاقةنوعوعلى

الموجاتتلكمنأطولالفلوريةالضوءموجاتأطوال

لوحظالتفلورلكن.الممتصالإشعاعمنالمنبعثةالضوئية

وكذلكالكهرومغنطسي،الطيفمنالمرئيالجزءكلفي

الحمراء.وتحتالبنفسجيةفوقالأجزاءفي

ينتجفمثلأ.الطاقةأنواعمنكثيرعنالفلورةتنتج

تنتجوكذلك،النيونلافتاتفيفلورةالكهربائىالتيار

والأشعةالمرئيوالضوءالبنفسجيةفوقالأشعةعنالفلورة

.الأخرىالإشعاعوأشكالالسينية

فيالإلكتروناتتستثار،طاقةفلوريةمادةتمتصوعندما

تبقىالحالاتبعضوفىطاقتها.معدليزدادأي،الذرة

من0000001000001لمدةإثارةحالةفيالإلكترونات

وتتوقفضوء.صورةعلىالزائدةالطاقةتنبعثثم،الثانية

الطاقة.مصدريزالعندماالعملية

القرنمنتصفمنذالفلورةإلىالعلماءتوصلوقد

الفيزيائيأوضحهامنأولوكان.الميلاديعشرالسادس

وهو.ام285عام-ستوكصرجورجالسير،البريطاني

الاسم.هذاعليهاأطلقالذي

.الفلوريالكشف،الفلوريالمصباح:أيضاانظر

النهفةبانبثاقاشتهرتإيطاليةمدينةفلورفسا

الرابعالقرنينبين،النهضةعصروخلالمنها.الأوروبية

الرسامينمشاهيربعضكانالميلاديينعشروالسابععشر

يبلغفلورنمسا.فيويعملونيعيشونوالكتابوالنحاتين

نسمة.492304سكانهاعدد

علىإيطاليا،وسطفيأرنونهرضفافعلىالمدينةتقع

مقاطعةعاصمةوهي،الليغوريالبحرشرقىكما..بعد

توسكانيا.وإقليمفلورنسا

فرا،دافينشيليوناردوأمثالالفنانينومشاهير

فلورنسابعفمشاهيرهمأنجلوومايكلجيوتو،أنجيليكو،

التيالفخمةالزيتيةوالصورالمنحوتاتتلكأنتجواالذين

جيوفاني:الكتابمشاهيرومنفلورنسا.بهاتزدان

فيليبوالفنانوهناك.وبترارك،ودانتيبوكاتشيو،

أنجزوقد،مكيافللينيقولوالسياسيوالمحللبرونلسكي

.هناكأعمالهبعضجاليليوالمشهورالفلكي

مشويا،فلورنسالزيارةسائحمليوننحويتوافد،واليوم

أهلويعتبرومتاحفها.وكنائسهامعارضهايزورونحيث

والذيأنجلومايكلصنعهالذيالرخاميديفيدتمثالالمدينة

للمديخة.الفنيةللروحرمزابالمدينةالعرضصالةيزين

أكم2..نحومساحتهاتبلغالتيالمدينةتقعا!لدينة.

علىالقديمةالمدينةوتقع،غنيةزرأعيةأراضوسطفي

علىالمهمةوالأبنيةالأراضيومعظمأرنو.نهرجانبي

مركزلممينورياديلابيازاولمماحةالنهر.ش!الياليمنىالضفة

وهوفيكو،بالازويدعىبرجوهناك.سياحيومزاررياضى

إلىبالإضافة،الوسطىالعصورمنذالمركزيةالحكومةمقر

معالمومنديمو.باسمالمعروفةفلورنساوكاتدرائيةكنائس

وبيزانو.جيوتوبناهالذيالجرسيالبرجبيازا

ومايكلومكيافلليجاليليومقابرأنالمعروفومن

أيضاالكنيسةوفيسانتاكروز.كنيمسةفيموجودةأنجلو

ماركو،سانكنيسةأنكماجيوتو.للفنانجصيةرسوم

أنجيليكوفرارسمهابلوحاتتزخر،المجاورةالمتاحفوأحد
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ضفتىع!تقعفلورنسا

أواسطفىأرصلهر

المدينةاشتهرتإيطاليا.

لل!هضةمهداأممو!ا

الأوروبية.

مقصورةوفي،الميلاديعشرالخامسالقرنفيوغيره

ماي!!!صسعهاضخمةباهتةمنحوتاتلورلزوسانكنيسة

الضخمةاطتاحفأ!موناأ،تصاهناكأنكماأنجلو،

أيضا.أطنهراليمنىالضفةعلى

شارخوهو،تورنابونيفيافيمهمةتجاريةسوقوهناك

تعرضالتيالتجاريةالمحالبعضبهالقديمةالمدينةقلبفي

.الشهيرةالأزياءابيوتتنتجهاالتيوالجلودالملابس

بالجزءأولترانومنالأيمنالجانبحسورستةتربطو

هذهأحدامتدادعلىالمجوهراتمحالوتقعمنها.الجنوبي

عامإلىتاريخهيرجعالذيفيشيو،بونتيالجسور،

نأبعدترميمهاأعيدالأخرىاالجسورل!شأم،345

)1636أضانيةاأحاليةاالحربأثناءدمرتقدكانت

.)4591

أخحم!واانحضةاأمحاعلىأوكترأهـنوممطقةوتحتوي

الشهرةذوالبيتيأغصراوهناك.الخشبحفرومحالالقديمة

منزلوهو،م4581عامإلىتاريخهيرجعالذيألميةالعا

مجموعةعلىال!نويحتوي.بيتيلوكايدعىغنيتاجر

بوبولي،حديقةأ!صرايجاورو.الفنيةاللوحاتمنممتازة

المدينة،ضاحيةفيرإيطاليا.فيالحدائقأجم!!منوهي

.الخمسينياتمندالظهورفيبداتالتيالحديثةالمبانيتوحد

المديمة.منالشماليالجزءفيفتتركز،الصناعةأما

إيطالي،أصلمنشلورنساسكانا.السكان

الرومانيةال!صيسةإلىوينتمونالإيطاليةاللغةيتكلمونوه!ا

ثوليكية.الكا

فيأحائلاتاامعفماتعيث!ألمديمةامنالقديمالقسمفيو

البناياتلكن.التدفئةأجهزةمنخاليةحجريةبنايات

مجهزةحديثةشققعلىتحتويأضواحيافيالجديدة

تماما.

الإيطاليين،بقيةمثلأعلورنسيونايفضل.الفلورنسيون

تحتويحيثالغداء.وقتفيالرئيسيةوجبتهمتناول

والمكرونةوالخضراواتأصلحومواأغواكهاعلىأ!حبةا

الجبنإلىبالإضافة،والرافيولىوالإسبغتيأجامشااحصوصا

فيالعامةالأسواقوتكثر.والزيتونالمحتمويأطحماو

والتسلية.للتسوقصباحكلأضاسايفدحيثشلورسما

يوميا،السياحآلافتستقطبالتيالأسواقأشهرومن

فيتوجدالشكلمربعةسوقوهينوفو،ميركانوسوق

فلورنسا.مدينةقلب

جامعةفلورنسافىيوجد.الثقافيةوالحياةالتعليم

الفنونأكاديميةمثل:،تعليميةمؤسساتوعدةفلورنسا

تقدمو،الموسيقيةبينيتشيرلويجيوأكاديمية،الجميلة

مسرحيعلىالغنائيةالمسرحياتأنواعمنالأوبراض!عرو

بينهامنعامةمكتباتبهاأنكما.و!يرديأ!ميوناشو

القومية.نريةالمراط!صتبة

التحفبعملالفلورنسيونيشتهرالاقتماد.

النهضة،عصرمنذ،يقومونوهم.اليدويةوالصناعات

وتعدوالفخار.والفسيفساءوالمجوهراتالجلودبصناعة

الملابعرالمصانعتنتجوللبلد.دخلمصدرالسياحة

مركزاكذلكفلورنساوتعد.والزجاجوالطعاموالأدوية

الحديدية.السككخاصة،الاتصالاتوسائللأهم

آ!حيامنالأترسكانيينقبائلهاجرت.تاريخيةنبذة

مستوطنةأولوأقامت،.مق002عامحواليإيطالياإلى

الرومانيةالأهليةالحربلكنبفلورنسا،الآنيعرفمافي

الحاكمأقام،.مق95عاموفى..مق82عامدمرتها

ضفافعلىفلورنسافىمستعمرةقيصريوليوسالروماني

بعدأصئفيماالذيفلونتيااسماعليهاوأطلقأرنو،نهر

فلورنسا.

حين،أم...عامحتىالأهميةقليلةفلورنساوبقيت

م009عامفىنسمةهلأ...منال!زديادفيسكانهابدأ

دولة-وأصبحت،أم002عامنسمة000.03إلى

الذاتي.بالحكمتتمتعمدينة



905دللورا،فلوري

قديمحسرفيشيوبونتي

لصمياهتحتهمنتسماب

بإيطهاليا،فلورنساديأرنو

علىالمتاحرأقيمتوقلى

هذابنيالحسر.حانبى

ويعدام345عامالجسر

تاريخيا.معلما

تصنيععملياتتطويرمنأهميتهاالمدينةاكتسبت

الصوفية.بمنعسوجاتهاتشتهربدأتثمومن،الصوف

إلى،المصارفخصوصا،الأعمالرجالجذبمماوذلك

إلىسكانهاعددزادوقد.ثرأئهامنوزاد،المدينة

.الميلاديعشرالرالغالقرنممطالعنسمة000.001

فلورنسيينأربعةقام،الميلاديعشرالرالغالقرنوخلال

تطورتوالكتابةالرسممنجديدةوأساليبأنواعبابتكار

جيوتورسم.النهضةعصرإنجازاتأكبرأحدإلىبعدفيما

دانتيطور،الأدبمجالوفى.والحياةبالواقعتنبضلوحات

بتراركأعادحينفي،أدبيةلغةبوصعفهاالإيطاليةاللغة

003ولمدة.القديمةوالفنونبالادابالاهتماموبوكاتشيو

التاريخ.فيمهماثقافيامركزافلورنساظلت،عام

منذفلورنساعلىالغنيةميدتشيعائلةلمميطرتوقد

أصبحتومنذئذ،.الميلاديعشرالخامسالقرنبدايات

عهدفيوازدهارهامجدهاأوجووصلت.مدينةدولةفلورنسا

عامحتىأم946عاممنذحكمالذيالكبيرميدتشيلورنزو

.أم737عامحتىميدتشيآلحكماستمروقد.أم294

الناسوأخذفلورنساصيتذاعميدتشيآلحكموخلال

ورواياتها.ومسارحهاأدبهايقلدونأوروباأنحاءفي

فلورنساأصبحتام،87و.أم865عاميبينو

أحدثتروما.إلىالحكومةانتقلتثملإيطاليا،عاصمة

عاصمةفلورنساكانتعندماالتحسيناتمنكثير

علىالأشجارزراعةجرت،المثالسبيلفعلىلإيطاليا،

خارجالميادينأقيمتكما،الفترةتلكفيالرئيسيةالطرق

القديمة.المدينة

ام(،49-ءأ)939الثانيةالعالميةالحربخلالوفي

ولكنفلورنسافيالقتالبسببالمبانيمنالعديددمرت

.الأذىمنسلمتالفنمتاحف

أتلفمدمرفيضانالمدينةأصاب،أم669عاموفي

الدولبعضقدمقو،والمتاحفواللوحاتالكتب

.الأعمالهذهعلىللمحافظةمساعدات

ازديادنتيجةمشاكلعدةفلورنساتواجهواليوم

عامنسمة69و...منعددهمازدادإذ.السكان

وتقدم.أم699عامفينسمة304و492إلىأم861

لكلإمدادهاعنتعجزولكنهاالكهرباءخدماتالبلدية

فقد،بالسياحالقديمالشارعلاكتظاظون!االمواطن!ت

منالصغيرةالسياراتعلىحظرأم079عاممنذفرض

المدينة.وسطدخول

بريطانيعالمأم(.689-)8918اللورد،!لوري

تشينإيرنستزميلهمعأسهمالبكتيريا،علمفىمتخصص

المضاداتان!:.البنسلينالمسمىالحيويالمضادتطويرفي

فليمئألكسندرالسيراكتشف.البنسلين،الحجصية

للطبنوبلجائزةفلوريونال،أم289عامالبنسلين

.أم459عاموتشينفليمنجمعبالاشتراك

عزلمنأكسفوردفيالبحثيفلوريفريقواستطاع

بفحصه.وقاموانسبيانقىشكلفيالبنسلين

ودرسبأستراليا،أديليدفيفلوريوولترهاواردولد

رودسمنالموهوبالطالبمنحةونالأديليد،جامعةفي

وكان.أكسفوردجامعةفيماجدالينكليةفيفدرس



الفلوريت051

منالفترةفىأكسفوردبجامعةالأمراضعلمفيأستاذا

.أم269إلىأم359

المعدن؟البلوريالكالسيومفلوريدانظر:.الفلوريت

(.صورةلر

حمضالحيد(؟)الطعامالأسنانان!:.ا!رب

الشربمياهمعالجةالفلوربم؟الهيدروفلوريك

.اتلفلوريدبا

)1!ستا!ت(.القصدير:انظرلقصديرورا!لوريد

يسمىفدورىحجرالبلوريالكالسيوم!لوريد

من!صنخظمحدنزهو.الفلوريتأوالفلورسبارأيضا

بعضزفى.32!خأحجميائيةاوصيغتهوالفلور،الكالسيوم

أخرىعناصرتستبدا!أنيم!سالنادرةالحالات

.بالكالسيوم

وحمضوالفولاذالألومنيومإنتاجفيمهموالفلور!مبار

صناعةفيتستخدمكيميائيةمادةوهو،الهيدروفلوريك

فيالمستخدموالزجاح،العدساتبعضوتحتويالفلور.

الفلورسبار.علىالبصريةالمعدات

وأمكعبشسكلله،زجاجيبريقالفلورممبارولبلورة

اللونعديمشفافاالفلورسباريكودوقد.أضلاعثمانيةذو

كانإداأ!انألعدةأيضاي!ضنأنويم!ش.نقيانحطإذا

أسباغاو.شوائبأ!جودأرالبلورةتشكي!!فيعيبهخالك

أ!لأشعةيتعرضعندماضوءا()يعطيالفلورمسباريتفلورما

البنفسجية.فوق

ثمانيةأش!الداتأوم!بةالبلوريالكالسيومفلوريدبلورات

.لأضلاعا

مثلصخورفيواسعبشك!!الفلورسباريوجد

وفي،الأسوانيوالصخر،الجرانيتيوالبحماتيتالجرانيت

نقرأيضاالفلورسباربلوراتتحفوقد.الخامعروت

ترسباتوتوجدالجيود.المسماةالمجوفةالكرويةالأحجار

وألمانيا،وإنجلترا،كندا،فيالفلورسبارم!كبيرة

.المتحدةوالولايات،والمكسيك

.المعدنالفلور،،الفلورة:أيفئاانظر

حمض:نظرا.الهيدروجينلمحلوريد

.لفلورا،روفلوريكلهيدا

الولاياتأراضيجنوبىأقصىفيتقعولاية!لورددا

الدافئالولايةهذهمساخويجذب.الأمريكيةأهتحدةا

إجازاتهم.فىالنزهةوطالبىالمتقاعدينمنكثيرا،الشمس

وديتوناكليرووتر،:فلوريدافيالمعروفةالشوطئومن

بيتش،وميامي،وممتوكي،لودرديلوفورتبيت!ق،

ويحتشد.سانيبلوجزيرة،لمميتيوبنما،بيتشوبالم

متنزهديزنيوالتإلىمتجهينأفواجهيئةعلىالسائحون

فيالفضائيكنيديومركزأورلاندومنالقريبالملاهي

كنفرال.كيب

اقتصادهاينموكماباطراد،فلوريداسكانعدديتزايد

المصارفمجالفيخاصةبصفةالنموويطردسريعا،

المعداتمنوغيره،الحاسوبوصناعةالأعمالاخدمات

منأكثرفلوريدامزارعوينتجالإأعترونية.اأعوبائيةا

الولاياتفيفروتوالجريباكبرتقالمحصوللصف

.المتحدة

الجزيرةشبهالولايةأحيانافلوريداتسمى.السطح

يحيطوبذلكالبحر،دأخلكم064نحوجنوباتمتدلأنها

منالغربيالشمالىالجزءأما.جهاتثلاثمنبهاالبحر

فيمتدا!لقلاةيدومعناهابانهاندلباسمعرفالذيالولاية

الساحليالسهلويغصالمكعسيك،لخليجمحاذيا

بمحاذاةويمتدفلوريدا.منالشرقيالجزءكلالأطلسى

وجزر،الرمليةوالحواجزالمرجانيةالشعابشريطالساحل

الأطلسي.المحيط

طويلةبحيراتفلوريداوبينالشريطهذابين:توحد

جنوبأما.وخلجانوأنهارمالحةمياهوبرك،ضحلة

وتغطيوالأهوار.والأراضيالمستنقعاتبهفتكثرفلوريدا

الافسبعةنحوإفرجليدزباسمالمعروفةالأهوارهذه

.وشجيراتأعشاببهاتنمومستنقعاتوهى2.كم

جنوبها.أقاصىمعظمالمنخفضةفلوريداجزروتشغل

باتجاهمياممطمنكم024مسافةإلىالجزرهذهوتنعطف

البحر.عرض



1115يدفلور

موجزةحقائق

نسمة.30031لأ236:عددالسكان

2.كمأ51ر93!:المساحة

.م515ينايروفيم752!ليوفيالحرارةدرجةمتوسط:اللناخ

البحر.سطعمستوىوأقلهاأمتار5،1أعلاها:الارتفاعات

لطرسبرج.سانتتامبا،،ميامي:حاكسونفيل،الكبرىالمدن

الرئيسيةالمنتجات

الزراعية.المشاتلومشجاتوالحضرأواتالبرتقال:زراعية

والمطسوعات.النقلومعداتكهربائيةومعداتأغدية:عشاعية

.الفوسفاتخام:التعدين

فيالشرقيالساحليالخليجسهلإقليمينقسم

الجزءيغطيأحدهما،رئيسيينقسمينإلىفلوريدا

محاذياينعطفوالاضص،الولايةمنالغربيافيبي

نأإلىبالبانهاندلماراالمكسيكلخليجالشماليللطرف

الغربي.فلوريداحديصل

الشمالىالنصفيشملفإنهفلوريدامرتفعاتإقليمأما

إقليممنالغربإلىتقعكبيرةومساحةالبانهاندلمن

إقليمأييفوقالإقليموهذا.الأطلسيالساحلىالسهل

وتكثرالبحر.سطحمستوىعنالارتفاعحيثمنآخر

فيالصنوبرغاباتوتنموالمرتفعاتهذهفىالبحيرات

بساتينتزدهركما،الإقليمهذامنالشماليالقسم

الجنوبي.الجزءفيالحمضيات

أحدمياميمنالجنوبإلىالواقعبسكاينخليجيعذ

أما.الأطلسيالمحيطساحلعلىالواقعةالمهمةالخلجان

للولايةالغربيالساحلعلىالواقعةالأخرىالمهمةالخلجان

وساراسوتا،كارلوسوسانهاربر،تشارلوتفتشمل

وتامبا.

الولاية-أنهارأطولوهو-جونزسانتنوطوليبلغ

بحيرةالولايةبحيراتوأكبرتقريبا.كم045

أكبروهي2،كما،075ومساحتهاأوكيتشوبي،

حيثالمتحدةالولاياتداخل،العذبةللمياهطبيعىمسطح

الجزءفيوتنتشر.ميتشيجانبحيرةإلامساحةتكبرهالا

وفيها.الضحلةالبحيراتمنألفا03الولايةمنالأولممط

هذهبعضوتحتوي.كثيرةصغيرةوأخرىكبيراينبوعا17

معدنية.مياهعلىالينابيع

التجزئةوتجارة،الجملةتجارةتمثلالاقتصاد.

هذاويستوعبفلوريدا.فيالرئيسىالاقتصاديالنشاط

تجارةوتعد.بالولايةالعاملةالقوىمن%27النشاط

أنواعوأكثرفلوريدا.فيالجملةتجارةمنأهمالتجزئة

سماسرةالولايةفيأهميةالتجزئةتجارةمؤسسات

فيالجملةلتجارةأنكما.البقالةومتاجرالسيارات

فلوريدا.فىعطمشأنوالحمضياتالنفطمنتجات

الاجتماعيةالخدماتأوالجمهورخدماتتستوعب

العاملةالقوىمن%52الأخرىوالنشاطات،والشخصية

الملاهيمتنزهاتإدارةالأنشطةهذهأمثلةومن.بالولاية

التصليح.وورلق،والمستشفياتالخاصةوالمدارسوالفنادق

العقاروإدارةالتأمينوأعمالالماليةالأعمالنمتولقد

وتلقى.بالولايةالسكانأعدادفيالسريعالتزايدمع

فلوريدافىمهمةاستثمارمصادروالتأمينالمالشركات

وتتبوأ.كبيرةفيهاالمتقاعدينالأشخاصأعدادلأننظرا

شؤونفىالصدارةمركزومياميجاكسونفيلمنكل

.والمصارفالتأمين

صناعيةمنطقةأهملودرديلفورتميامىمنطقةتعد

الدفاعي،الفيدراليةالحكومةبرنامجنمومناستفادت

الاتصالووسائلالفضاء،طيرانمعداتفصارت

خلصيقعمياميوسط

يسشقبلالذيالمدينةميناء

للمسافرينالمقلةالسفن

.الدولشتىمنالقادمين

كبرياتثانيةومياممط

ومركزفلوريدامدن

كبير.أمريكيمياحي



فلوريدا512

ذلك،إلىدالإضافة.أ!ناعيةاالمنتجاتأهمالعسكري

فلوريدا.فيأيضامهمةصناعةالحمضياتتعليبفإن

جاكسونفيلتامبا،الأخرىالصناعةمراكزومن

.وورل!ندوأ

دحلمجموعمن8%0نحوالزراعيةالمحاصيلتمثل

هذهمنتجاتأهما!البرتقاويعتبر.المزارعمنفلوريدا

الولايةهذهفيتزرعأخياالأخرىالحمضياتأما.المزارع

والتنغرينالحمفيوالليمونفروتالجريباهمهافمن

.والطخجال

المحصوا!رهيأ!ماط!ا،11فلوريداخضراواتوأهم

منثثيرزيعتمد.الأهميةاحيثمنالثانيالزراعي

خضراواتعلىأطتحدةاأ!لاياتاشمالفيالولايات

وقصب.الباردةالأشهرافيخصوصعاالطازجةفلوريدا

الولايةتعتبرحيثفلوريدا،فىمهمآخرمحصولالسكر

بعدالثانيةالمرتبةفيفلوريداوتأتي.إنتاجهفيالأولى

والمشاتل.المحميةالبيوتمحاصيلإنتاجفيكاليفورنيا

الولاياتتنتجهماأرباعثلاثةالولايةهذهفىيوجدكما

.الفوسفاتصحورمنالمتحدة

تصادحيثالأسماكاتجارةشيأيضافلوريداتتصدر

دياناشومث!الأسماكاص!محتلفةأدواعمياههافي

المروحمط.والمحاروالكركند

الركابطائراتأكثرالدوليميامىمطارعبرتمر

أرزامنها.أغادمةاواللاتينيةأمريكاإلىالذاهبةوالبضائع

اللاتينية.أمريكابوابةاسممياميعلىيطله!ماغالبافإنه

دخولموالئتعم!كلهاعميقاميناء51فلوريدافي

الولاية.فيالرئيسيالميناءوتامبا.المتحدةل!ولاياتومغادرة

علىوجدتالتيالمدافنركامكشف.تاريخيةنبذة

قبلالمنطقةفيعاشواالهنودأنالغرليفلوريداساحل

الأوروبيوناوصلولما.الأقلاعلىسنةآلافعشرة

الهنودمنآلافعشرةوجدوامرةلأولالشواطئ

المنطقة.يسكنون

شبهليونديبونسيخوانالأسبانيالمكتشفاحتل

قامتكماأم،513عامأسبانياباسمافلوريداجزيرة

لهممستعمرةبتأسيسالبروتستانتالفرنسي!تمنحماعة

التالىالعاموفي.أم64ءعامجونزسعانتنهرعلى

شعخص-مائةعددهبميبلغالأممبانمنجماعةأسممت

دائ!اموطناولتعدالتيأوغسطينسانتمستعمرة

العاموفيحاليا.المتحدةبالولاياتيعرففيماللأوروبيين

لذلكوأنهوامستعمرتهمفيالفرنسبنذلإلأ!بانالتالي

فلوريدا.شرقفيالإقامةالفرنسيينمحاولات

بينما.ذلكبعدعام002فلوريدافيالأ!عبانبقي

كمافلوريدا،منالشمالإلىمستعمراتهمالإنجليزأسم!

نشبق.منهاالغربإلىالمستعمراتتبنىفرنسابدأت

الثامنالقرنمنتصففيالفريقينبينالحرب

القواتواحتلت.فرنساأسبانياوساندت،عشرالميلادي

تنازلتأم763عاموفى،أم762عامكوباالبريطانية

منها.بدلآكوباوأخذتلبريطانيافلوريداعنأسبانيا

إبانفلوريداعلىالسيوةالأسبانيةالقواتواستعادت

الولاياتلكنأم(،783)1775الأمريكيةأضورةا

.أم821عامرسميافلوريداعلىاستولتالمتحدة

إقليمأراضيدتنظيمالأمري!ياأحشيوخامجلسقاء

الإقليمهذاإلىاندفعماسرعانرأإ.822عامفلوريدا

أراضييجدوالمأنهمإلا،الامري!ج!تأ،هـاطستوطن!تآ

هنودأنإلىذلكفيالسببويرجعفيها،يستقرون

الخصيبة.الزراعيةالأراضيفييعيشونكانواالسيمينولي

فيالعي!شالهنودعلىالمتحدةالولاياتحكومةوعرضت

رفضوامنهمكثيرالكنأوكلاهوما،إقليمفيغيرهاأراض

عشرالتاسعالقرنمنتصفوفيمواطنهما.عنالتخلي

معظمإبادةعنوالثالثةالثانيةالسيمينوليتانالحربانأسفرت

للاستقرارالرحيلعلىمنهمالأحياءوأرغ!أ!نود،اهؤا،ء

.أخرىبقاعفى

عامرقيقولايةبوصفهاالاتحادفىفلوريداأدخلت

منالعاضرفيالاتحادذلكمنانسحبتولىصنها،أم845

فيوأوةنفلوريدافىتلاهاسيوكانت.أم861يناير

الولاياتعواصمبينالوحيدتينالعاصمتينتكساس

فيالاتحادجيوشتحتلهمال!االلتيننفيدراليةال!ضالأمري!جة

وبعدأم(،865-1861)الأمريكيةالأهليةالحرب

منوالعشرينالخامسفيالاتحادإلىفلوريداأعيدتذلك

.م8681عاميونيو

عشر.التالحمعالقرنخلاللحمريعافلوريداتطورت

منضخمامخزونابهاالجيولوجيونواكتشف

خطوطوساعدتالمستنقعاتوجففت.الفوسفات

فيامشغلتجديدةأرأضتهيئةعلىالحديديةأعس!صكا

!مياحية،مدنوظهرتالفاكهةبسات!توزرعتالتطوير

الشماليةالأمريكيةالولاياتمنوالأموالالناسوتدفق

فلوريدا.نحو

فيالأملاكدرتهاالتيالخياليةالأرباحأنباءانتشرت

مأ259عاموبحلول.العشرينالقرنأوائلفيفلوريدا

حللكنوالرخاء،بالتطورمتميزافلوريدااقتصادبرز

بقدرإلايفارقهاولمام269عامفيحادكسادبفلوريدا

عاموفي.العشرينالقرنمنالعشرينياتأواخرفييسير

قاطبةالمتحدةالولاياتالعظيمالكسادأصابأم929

فلوريدا.ذلكفىبماالولاياتللككلمنهقاستحيث

وذلكغيرهامنحظاأحسنكانتالولايةهذهولكن
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كلبهاقامتالتيلاقتصادهاالإنعاشيةالإجراءاتبفضل

سنواتخلالالفيدراليةوالحكومةالولايةحكومةمن

الكساد.

منوقربهالأطلسيالمحيطساحلعلىفلوريداموقعإن

الكرةنصفعنالدفاعفيأهميةالولايةأكسببنماقناة

(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءالغري

وبحريةبريةقواعدأجزأئهامنكثيرفيأقيمتحيث

وجوية.

هائلةزيادةالحربتلكبعدفلوريداسكانعددازداد

فيالتوسعلكن،الرئيسيالدخلمصدرالسياحةوظلت

الاقتصاد.توازنعلىساعدالصناعة

صواريخومركزفضائيامركزاكنفرالكيبوأصبحت

أستيلاءوبعد.العشرينالقرنمنالخمسينياتفي

الكوبيينمنكثيرهربكوبافىالسلطةعلىالشيوعيين

وهياليه.مياميمنكلفىواستقروافلوريداإلى

الأمريكية،الولاياتمنكغيرهافلوريدا،تعرضت

منالستينياتفىالبغيضةالعنصريةالتفرقةمشاكلإلى

فلوريداولايةمندائرةكلجعلتفقد.العشرينالقرن

البيضللطلابمشاعاحقاأغلبهاأوالعامةالمدارسكل

هذهتمدأيضافلوريداوبدأتسواء.حدعلىوالسود

القرن!متينياتأثناءالعالىالتعليمإلىالتعسهيلات

المستقبلفىالحاجةليسدالبرنامجصمموقد.العشرين

المحيطاتبعلمالمتعلقةالصناعاتفييعملونموظفينإلى

الفضاء.وغزو

والثمانينياتالسبعينياتفيمطردانموافلوريدانمت

فيهااستقرأم089عاموبعد.العشرينالقرنمن

وجلبوالهاييتين،الكوبييناللاجئينمنألف001

الولاية،لهذهالمشكلاتمعهللنظراللافتالنموهذا

وطرقاأكثر،مساكنيستلزمالسكانأعدادفتزايد

الفضلاتمنللتخلصنظامايصتلزمكما.ومدارس

اجتماعية،وخدماتصحيةوإجراءاتالمياهوتنقية

بحمايةالاهتمامأثارعليهرقابةلاالذيالتطورأنغير

فلوريدا.بيئة

صخريةسلاسلأوصغيرةجزرمجموعةعدرز!لورلدا

المتحدةبالولاياتالجنوبيةفلوريدامنجزءأتشكل

كم042إلىمنحنخطفيكيزفلوريداتمتد.الأمريكية

داخلإلىالغربيالجنوبفيبيسكاينخليجمنطولآ

بمعنىأسبانيةكلمةمنكيزالمسمجاء-المكسيكخليج

المرجاني.للتكوينمهمةنماذجوفلوريداكيز.صغيرةجزيرة

فيهاالصناعاتتشمل.رائجةسياحيةبحركةوتتمتع

كيهوبهامرفأأهم.التعليبومعاملوالسيجار،الإسفنج

باليابسةويربطها.اليابسةطرفأقصىفيويوجد،ويست

كم.602طولهيبلغ،خارجيعامطريق

فلوريدا.:أيضاانظر

بإنتاجفلوريسجزيرةتشتهر.!جريرة!لوردش،

منغربيةجزيرةأقصىوهي،كبيرةبكمياتالزينةنباتات

4)367السكانعدد.البرتغاليةالازورجزرمجموعةبين

والأعمال2.كما43قدرهامساحةوتشغل،نسمة

وأهم.الألبانمشتقاتوصناعة،الماشميةتربيةفيهاالرئيسية

كروز.سانتامدنها

مرةلأولسكالمعدنيةالعملاتمننوعالفلورين

الذهبمنوهو،أم252عامالإيطاليةفلورنسابمدينة

فيالفلوريناستعمالانتشر.جم.53حواليويزنالخالص

القرنينبينالأوروبيالاقتصاديالتوسعأثناءالتجارة

منالعملةاسمجاء.الميلاديينعشروالخامسعشرالثالث

الزنبقة،إلىتشيروهي.صغيرةزهرةبمعنىإيطاليةكلمة

واجهتىإحدىعلىزنبقةتظهرفلورنسا.مدينةرمز

يوحناالقديسصورةالأخرىالواجهةوعلى،العملة

بلادعدةضربتوقدفلورنسا.مدينةراعي،المعمداني

الفلورنسي.للفلورينكاثلةمسكوكاتأوروبية

السادسالقرنبدايةفيالفلورينسكفلورنساأوقفت

أولبريطانياأصدرتأم984عاموفى.الميلاديعشر

عشرتعادلالمسكوكةهذهقيمةكانتلها.فضىفلورين

بنسات01بقيمةفلورينبريطانياتبنتكما.الجنيه

أيضا.فضيةفلوريناتهولنداواستعملت.جديدة

،معروفبستانينبات،القبسأحياناويسمىالفلولمحى

.الألوانزأهيةأزهارذو

وهي.الشماليةأمريكاالأصلىالفلوكسوموطن

جيدأوتنمو،التحملشديدةلأنها،مفضلةبستانيةنباتات

منمشتقة،الحوليةالفلوكسأنواعوكل.الخصبةالتربةفى

الأمريكية.المتحدةبالولاياتتكساسفيبرياينمونوع

عندارتفاعهايتراوحمجموعاتفيالنباتاتوتنمو

الحوليةالاصنافوتنمو.سم9.و06بينالساققمة

البذور.منللفلوكس

.المتحدةالولاياتشمرقىموطنهالمعمروالفلوكس

التجفيف،جيدة،الخصبةالتربةفيأفضلبشكلوينمو

الرطوبة.بعضتحفظالتى

فيمشهورتاريخيسجنفليتسجن.سجن!ليت،

نهيرمنالقريبموقعهمناسمهاكتعسبوقد،لندن

القرنخلالالملكلحبعم!مقراالسجنهذاكان.فليت
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والسابععشرالسادسالقرنينفيأما.الميلاديعشرالثانى

التطهيريينطائفةالسجنهذااستضاففقدالميلادي!تعشر

.النجومقاعةمحكمةوضحاياالبروتستانتية)البيورشان(

الثامنالقرنوفى.لل!دينينسجنالاحقوقتفيوأصبحب

.المسجونونيعانيهاالتيبالمقاساةمشهورااصبحعشر

عاموحتىعشرالسالغالقرنأوائلمنالفترةخلال

فىسريةزيجاتيعقدونالكهنوتأعضاءكانام،753

الطقوسهذهعلىيطلقوكان،وغيرهالسجنهذا

أصسجنااستخدامتوقف.فليتزيجاتاسماوالاحتفالات

لاحق.وقتفيهدمثمأم،842عام

دندنمدينةشوارعأحدفديتشارع.شارعفلدت،

الأوقاتمنوقتفي.لندنفيالصحافةحىفيويقع

لهامكاتبتتخذالبريطانيةالقوميةالصحفمحظمكانت

منالثمانينياتوخلال.منهمقربةعلىأوفليتشارعفي

محلالجديدةالتقنيةحلتعندما،الميلاديالعشرينالقرن

إلىالقوميةأصحفا!صا!انتقلت،العتيقةالإنتاجطرق

لأيزاللكن،.فليتشارعمنطقةخارججديدةمواقع

اسماالقوميةأصحصافىيعما!صحافىأيعلىيطلق

فليت.شارعع!حفى

مكاتبتقريبااليوميةالقوميةالصح!كلتتخذ

شارعشرقيعادة،لندنمنالشرقيالطرففيلهارئيسية

والديلي،إكسبريسالديليالصحفهذهومن.فليت

والإندبندنت،،تلجرافوالديليميرور،والديلي،ميل

الصحفبعضهناكوالتايمز.والصن،ممتار،والمورنينج

شرقيتحريرهامكاتبتقعستاروالديليالجارديانمثل

.لندنخارجتطبعولكنها،لندن

الغربفيألستراندبيننفسهفلي!شارعيمتد

لندنمدينةفىويقع،الشرقفىسيركسوولودجيت

ينسابالذيفلي!نهرمنالمممهالشارعوأخذنفسها.

النهر،وهذاالتايمز.نهرفىويصبهامستيدمنجنوبا

ارتبطوقدام765عامغطيأنبعداندثرفليتأي

عشرالسادسالقرنأوائلمنذبالصحافة،فليتشارع

.الميلادي

كاتبام(.1625)957جونفليتشر،

النظيرمنقطعثناءطويلةولفترةمسرحياتهحازت.مسرحى

فليتشركتب.جونسونوبنشكسبيرمممسرحياتتماما

حولتركزتشهرتهلكن،المسرحيةالأعمالمنالكثير

وكذلك،المسرحيةالكوميديةالتراجيديةأعمالهفيبراعته

البريةالإوزةمطاردةمث!الأخلاقيةالكوميديةالدراما

الأعمالمثلذلكفىمثلها،المسرحيةوهذهأم(.162)

بهاشغفبعد،فيماكتبهاالتىالإصلاحيةالمسرحية

للمتعة.المحبالعلياالطبقةجمهور

بعملهنجاحهوبدأبإنجلتراسسكسفيفليتشرولد

عاممنالفترةفيبومونتفرانسيسمعالشهيرالمشترك

بعضكتبقدكانلكنهأم،613إلى8016

تعاونأنبعدالكثيروكتب،بمفردهذلكقبلالمسرحيات

المسماةالأعمالمعظموكانت.لومونتفرانسيسمع

جمعفليتشرأو،وحدهفليتشرتخصوفليتشربومونت

مسرحيتهكتبقدشكسبيريكونأنالمحتملومنآخري!.

فليتشر.معالثامنوهنريالنسيبانالنبيلان

الات

الململ.لا-اتعر!ثمارايحتحالفليفلةنجات

فيتنموالصغيرةالشجيراتمنمجموعةالفليفلة

دائريةوأزهارحادطرفذاتأوراقلها،المداريةأمريكا

وتستعملالفلفلالنباتثمرةوتسمى.بتلاتخمسذات

أخذاء.افى

مننوعينثمرةمنالأحمرالفلفلأوالدغليةالفليفلةتجهز

.الباردةالأماكنفيالنباتاتهذهزراعةويمكن.الفليفلةنبات

منأخرىأنواعوتستعملنفاذ.لاذعطعمالأحمروللفلفل

المشكلة.والخللاتالصلصاتصنعفيالفلفلثمرة

منبابريكا،يسمىالتوابلمننوعالمجرفيويصنع

أنواعبعضوتستخدم.المذاقخفيفةالفليفلةثمرةأنواع

الحلق.والتهابوالرطوبةالظهر،الاملعلاجالفليفلةثمار

الفلفلبمالفلفل،نبات،الليلظلأيضا:انظر

الدغلية.الفليفلة،الأرناؤوطي

شكلفي،المذاقلاذعةمادةالدغليةالفليفلة

نباتوهوالفلفلبذورأوثمارمناللونأحمرمسحوق

ويمكن.للطعامنكهةلإضفاءيستخدمالفليفلةنوعمن
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ثمكعكاتشكلفيوخبزهاالمجففةالثماربسحقصنعها

وتنخل.الكعكاتتسحق

الفليفلة.،الفلفلأيضا:انظر

أم(.559-8811)ألكسثدرالسير،فليمنج

فييعملكانالبكتيرياعلمفيمتخصصبريطاني

.لندنلجامعةتابعمستشفىوهو،ميريسانتمستشفى

العفنفيللجراثيمالقاتلةالقوةام289عاماكتشف

منهامشخلصالذي،نوتاتومبنسلينالمسمىالأخضر

.الناسمنكثيرحياةأنقذالذيالحيويالمضادالبنسلين

اكتشافهعلىنالوقد.البنسلين؟الحيويةالمضاداتانظر:

العالمينمعبالاشتراكأم459عامللطبنوبلجائزةهذا

بوريمم!إيرنستوالسيرفلوريهاواردالسيرالبريطانيين

تشين.

البنسليناكتشافمهد

فيجديدةلحقبةوتطويره

ووفرت.الطبميدأن

الثانيةالعالميةالحرب

المجالأم(1-549)939

لهذاالتطيقيةللتجارب

أكتشافكانوقدالدواء.

طريقعنللبنسلينفليمنج

فيمنجألكسندرالسيرعندماوذلك"فةالمصاب

منضئيلامقداراانلاحظ

للاستنباتطبقفيالفطر

واكتشف.حولهالتيالبكتيريادمرقدمعملهفيالبكتيري

،الإنساندموعفيتوجدمادةوهى،الليزوزيمأيضافليمنج

خففت.وإنحتىمعينةجراثيمقتلخصائصهاومن

دارفلمنبالقربريفيبيتفيفليمنجولد

.لندنفىالطبيةميريسانتبمدرسةوالتحقبأسكتلندا،

-)9184أمبروزجونالسير،فليمنج

شهرةاكتسب،بريطانيكهربائىمهندسام(.459

فليمنجقام.الأيوفطالحراريالراديويالصماملاختراعه

وعندماالهواء.منفرغزجاجىأنبوبداخلسلكينبلحم

اتجاهفيكهربائىتيارمرورلاحظالسلكينأحدسخن

الاخر.الاتجاهفييمرلالكنهالجهاز،خلالمنواحد

الذي،الأنبوبوهذأ.ثنائىصمامأولالأنبوبهذاوكان

يكشفأنيمكنهفليمنجصمامباسمبعدفيماعرف

يدليالأمريكىطورلاحقوقتوفي.الراديويةالموجات

المفرغةالأنابيبمنآخرنوعوهو،الثلاثيالصمامفورست

الهواء.من

فىتعليمهوتلقىبإنجلترا،لانكاسترفيفليمنجولد

الأوقاتمنوقتفيوزامل،وكمبردجلندنجامعتي

عملكماجوليلمو.،ماركونيان!:.ماركونيجوليلمو

عندالكهربائيةالمقاومةلدراسةديوارجيمسمعأيضا

الإنارةفليمنجطوركما.المنخفضةالحرارةدرجات

قياسأي؟ا!لفموائيةفيوحجةمرجعاوكان.الكهربائية

الضوء.

قلفمنعليهايحصلالوزنخفيفةإسفنجيةمادةالفلين

ويمكنبسهولةالماءممتصلاوهي.الفلينىالبلوطشجرة

بعدالأولىحالتهاإلىتعودانهاغيركبير،حدإلىضغطها

القرنمنذالفلينالناساستعملوقد.الضغطيزولأن

كما،الفلينيةالصنادلالرومانارتدىوقد.م.قالرالغ

وقدالصيد.وشباكالسفنمراسيلتعويمالفليناستعملوا

.الميلاديعشرالسابعالقرنمنذالفلينسداداتصنعت

أنهاهذاويعني،حيبلوطالفلينشجرة.الشجرة

بكثرةالشجرةهذهوتنمو.العاممدارعلىالخضرةدأئمة

الفلين.محصولمعظمينتجحيثوأسبانياالبرتغالفي

الفلين.إنتاجحيثمنالأهميةفيدولةثالثإيطالياوتعد

كاليفورنيا،منأجزاءفيالفلينيالبلوطشجرةزرعتوقد

والطقةالهند.وفي،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

الحىالداخليالقلفعنويفصلهاميتةالقلفمنالخارجية

ولهذهفيلوديرم.تسمىللماءالمقاومةالخلايامنطبقة

وشمعية.كثيفةبعدفيماتصبحرقيقةجدرانالخلايا

نادرالكنها،عام004إلى003منالبلوطشمجرةوتعيش

.أم5منأكثرإلىالطولفيتنموما

حواليالفلينشجرةعمريبلغأنينبغى.الفلينجمع

وتسمىللقشر.قابلةقلفهاكثافةتصبححتىعاما،02

القلف،مرةلأولتقشرالتي،القلفمنالأولىالطبقة

القلفالعماليزيل.الفلينيالبلوطشجرةقلفمنينتجالفلين

الجدرانلتعطيةالفلينويسشعمل،الشمستحتيج!ويدعونه

.عديدةأخرىمنتحاتوفي،الإعلاناتولوحات
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جمحمكلا!مليراواغل!!،امشحاتممعفماا3اعااتمدالفلينيالبلوطشجرة

حتلفأ-ردسرات09إلىلم9ش!اغل!اويقتحرالشجرةقلرومر

الشحرة.

وأغسطس.ويوليويونيوفيالقلفأطالعماويقشرالبكر.

.سنواتعشرإلىثمانيكلمرةالشجرةتقشرأنويمكن

حيدانوعاالعتعجرةتعطيمرتينالقلف!ينزعأنوبعد

أغلين.امن

منأجقص!!طويلبمقبضبلطةالفلينقاشرويستعمل

إلىأسمفلىاأغروعاأعلىمنممتدةمستطلةأجزاءالقلف!

المش!ش!!اأطر!لابعنايةأتحلفاأحزاءوترفي.أصثمجرةاقاع

أخ!صد،افيالجديدداغلينجةاالأدمةاوتستمر.البلطةلمقبض

أص!وقشر.عمليةظي!ثهـبعدالفليننتاجفإنولذلك

أ!افهـابلصةاصيههاأتلفتأمصتمةفي،ثانيةالفل!!لاينمو

فيفالخلايا.أحطمبيومانحوالقلفمنالحيةأسداخليةاالطبقة

الفليناستعمالاتبعض

"لما

لعار!ىك!ح!!جم!

تإلألأأيرلأشقخ!صلحتياتا

صص!لم،ث-

ممر"ظ-ءءلاءشءس/لم!خبن،*

كلبم*ءيئ-نج!!،.0/1*.ء!

اللإعلادلوحاتء/كا*س،ابر!ر!

كا"1،3اء!تجص

الصيدص!اراتمعاصمسءص

الأحدسال

برصصب!بم.ص.لم*-السسولا

القواريرلأ،!بم!صخم!،دء-مدادات1-اغا(عدةاكرة!راكر

،"

ذت*-خلاخكلص47!زص

ا!كحيداشماكعوامات

الخشبمنجديدةطباقاتلتكوناالنسيجهذا

أعلف.اوخلايا

المقشور،الفلينشرائحتغلى.للتسويقالإعداد

الغليانويذيب.الخشنةالرمليةالخارجيةالطقةوتكحت

حتىالمادةوتنعم،الفلينعنويفصملهالتانيكحمض

ويصنف.حزمفيوالطيللتمديدقابلةاششرائحتص!ت

وكثافته.لنوعهطبقا،السفنفيشحنهقبل،الفلير

عازلة.مادةالفلينمعظميستعما.الاستعمالات

وأغطيةألواحشكلفييضغطريجمعأ!فهـضرازأنهدا

وأنابيبالجدرانيغص!إإلفليز/أصش!ظابخداو.أناليى

حفظومصانع،المبردةالمحزونةاخباتاتالاأ،!أضجميدا

الفلينويطفو.الزيتوتنقية،كريمالآلسومصانع،أطحوما

الطوافيصناعةفىيستعملفهوهناومنالماء،في

بمزجالأرضياتمشمعاترتصنعالصيد.شباكوعوامات

المعجونهذاوينشر،أعتانابدرةزيتءأغل!تاقمسحو

الأرضياتجعلويمكن.الخيعشأواغنباقماشفوث

الفلين.ألواخبالحشعمالللصوتعازلةأسمقوفاروالجدرار

!مداداتفياستعمالهللفل!!الأساسيةاالأستعمالاتاصو

لختم،الفلينمنرقيقةحشياتتستخدمحيثاهـيىهـ،أغوا

إلىوبالإضافةللقوارير.المعدليةأعميةألاأ!داخلىاالجزء

نسيجوفيللماء،العازلةالأعطيةافياعل!تايستعم!!هذا

نشارةوتحرتالرش!.نجنادقأصلقاتحشووفي،أ!نأجاا

الفلينى،الأ!مودأو،الأممبانيأ!مئالألممودالصنعالفلين

.أعنانونايستعملهصبنيوهو

الفلق.،العزلبمالبلوطبمالشجرة:ايضاانظر

أصغركانتويدز،شرقيشمالتقعمقاطعة!ليئتشاير

منجزءاأم749عاموأصبحت.الويلزيةالمقاطحمات

.الجديدةكلويدمقاطعة

بريطانيملاح.(م4181-4771)ماثيورر،فليئلى

ورسماالأستراليةالأراضيمنواسعةمساحاتاكتشف

حولباسجورجالبريطانيالمستكشف!معأبحر.خرائطها

أبانكما.جزيرةأنهاوأثبتحاليا()تسمانياديمنزلاندفان

يعتقدكانكماأ!شراليا،وسطيشقمضيقيوجدلاأنه

أبحرواالذينأوائ!!منواحداأيضاوكان.أضاسالعض

الساحليالخطمنكثيرامالمححاأ!شرالياحولمباشرة

خرائط.لهرسصتأنيسبة!ل!اأ!ذيا

بلنكولنشايردوننجتونفيفليندرزوأرر.المبكرةحيماظ

يدرسأنلهأرادجراحاطبيباأسدهواوكانإنجلترا،في

دانيالألفهالذيكروزو،روبنسون!ضابأنإد!.الطب

البحار،عالمإلىالخروجفيفليندرزرغباتألهبقدديفو
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قدبحارقصةيحكيالكتابهذاوكانمكتشفا.لي!حبح

بحارصبيفليندرزعمل.مهجورةجزيرةساحلعلىألقي

عاموأبحر.أم978عامآلرتالحربيةالسفينةظهرعلى

معالغربيةالهندجزرإلىالهادئالمحيطفيام197

بيننشبتالتيالبحريةكةالمعرفيوشارك.بلايالكابق

يونيومنالأولفيبرستلمسواحلخارجوفرنسابريطانيا

السفينةظهرعلىإبانهايعملوكانام،497عام

-باسوقابلبريطانيا.حليففيهاالنصروكان،بلرودون

إبانريلانسالسفينةظهرعلى-البحريةفىرقيبوهو

أستراليا.إلىرحلتها

إلىوفليندرزباسوصولفور.ثمبتومرحلات

الامشكشافيةرحلاتهمافيشرعاأم،597عامسيدني

م4.2طولهصغيرشراعيزورقوهوثمب،توممتنعلى

خليجواكتشفاالساحلطولعلىأبحرا.ام،ءوعرضه

وخرجا.الخليجهذافىيصبالذيجورجونهر،بوتاني

أطلقأكبرزورقمتنعلىأخرىرحلةفيأم697عام

وأبحرا،هاكينجبورتدخلاثم،ثمبتوماسمأيضاعليه

بحيرةوصلاحتىوللونغونغلمنطقةالحاليالموقعمجتازين

.لاوارأإ

الأصليينالأستراليينمنبعضحاالرحلةهذهفيقابلا

الأصليونالأستراليونيهاجمهماأنوخشيا،الشاطئعلى

شعورهمبقصالأصليينالألمشراليينألهىفليندرزولكن

فليندرزحاولبحيثجدا،أفادهماالعملوهذأ.الطويلة

طيبةمعاملةالأصلبنالأستراليينيعاملأنذلكبعد

ؤدي.وبأسلوب

عاموفيذلكبعدديمنزلاند.فانحولالرحلة

الصالحالرجاءرأسفيبعيدافليندرزغيابأثناءأم797

الحيتانلصيدزورقفيبرحلةباسقامإفريقيا،بجنوبى

وجودفييشكوكانباس،بمضيقالانيعرفماودخل

نأكما.خلالهمنمباشرةيبحرلملأنه،هناكمضيق

فيرونوكسجزرإلىأم797عامبرحلةقامالذيفليندرز

كانتإذافيماأيضايشككانتسمانيا،سواحلخارج

لا.أمجزيرةديمنزل!ندفانأرض

مدىعلىللوقوفبرحلةأم718عاموباسفليندرزقام

سمياهالصاريوحيدشراعيازورقاواستقلانظريتهماصمحة

خلالمنواجتازوامتريا،طنا25حمولتهتبلغنورفوك

المضيقهذاوسي،الرئيسيوالبرديمنزلاندفانبينالمضيق

وبرهناديمنزلاندفانحولوأبحراباس.اسمعلىبعدفيما

،كبيرةأهميةباسمضيقلاكتشافوكان.جزيرةأنهاعلى

وإليها.إنجلترامنالمسافةتقليصعلىعملإنهحيث

عامبريطانياإلىفليندرزعادأستراليا.حولالرحلة

بانكسجوزيفالسيرالطيعيالتاريخعالموقام،ام008

الأممتراليةالقارةحوللليندرزحمل،الشراعىالزورقإنفستيجيتور،

.الخطيرةالمهترئةاشورقحالةمنالرعمعلى

الملكيللأسطوللوردأولسبنسر،اللوردإلىبتقديمه

قيادةفليندرزيعطيأنلمسبنسراللوردووافق.البريطاني

إذاماعلىليقفالإنفستيجيتورالمسمىالشراعيالمركب

تزوجكبير.مضيقيفصملهماأمشرالياوغربشعردتىكان

خلفهآنزوجهيتركأنعليهكانلكنبريطانيا،فيفليندرز

.ام108يوليوفىبريطانياغادرعندما

الرجاءرأسفيالإنفستيجيتوربصيانةفليندرزقام

رحلتهوبدأ.لييونكيبإلىأبحر،ثمومنالصال!

خليجفاكتشفلأسترالياالجنوبيالساحلطولعلى

التقىالكنغر.وجزيرة،فينسنتسانتوخليج!سبنسر،

بودين،نيكولاسالفرنسيبالمستكشفلاحقوقتفي

خليجفيهالتقياالذيالمكانعلىفليندرزأطلقلذأ

باس!مضيقإلىأبحرثمومناللقاء.أيإنكاونتر

فيصميدنىإلىووصلفيليببورتخليجإلىودخل

.ام208مايو8

وشرابطعاممنإليهيحتاجبماتزودأنبعد

إلىالشمالصوبأبحر،سفينتهإصلاحوبعدوخلافهما،

يمسحبدأثمالخطر.توريزمضيقخلالوعبريورككيب

خطرةحالةفيسفينتهأنوجدولماكربنتاريا،خليجساحل

بأسرعأسترالياسوأحلحولالرحلةيكملأنقرر،ومهترئة

.أم308يوليو9فيثانيةسيدنيإلىوصلوقد.يم!شما

بعدللإبحارصالحةغيرالإلفستيجيتورأنأعلنوهناك

ذلك.

إلىرحلتهفليندرزبدأبريطانجا.إلىالعودةرحلة

حاولتبروبويس.السفينةمتنعلىعادياراكبابريطانيا

لكنهاتور،مضيقعبرالهندإلىاسمفرالسفينةهذه
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إلىفليندرزعاد.المرجاليةالشعابإحدىفيتحطمت

فيأخرىمرةالعودةفيوشرعمفتوحزورقفيمميدني

المسماةالصغيرةالسكونةفيأم308سبتمبر12

تحتوكانتمترياطنا26حمولتهاتبلغالتىكمبرلاند

الحربكانتوقتفيموريشيوسجزيرةفيونزل.قيادته

الحاك!اأغىأوهناكبريطانيا.وفرنسابيندائرةتزاللا

باعتبارهفليندرزعلىأغبضادكاينالجنرالالفرنسي

علىالسحنسنواتقضتوقد.السحنوأودعهجاسولمسا

حتىأم308عاممنحبسقدوكانفليندرز،معنويات

وقضى.الصحةمعت!!كانسراحهأطلقولما.أم081

إلىرحلةكتابهتأليففيعمرهمنالأخيرةالسنوات

فيهنشرالذينفسهأجومافيومات.المجهولةأسترالياأرض

هذا.كتابه

أسترالا.أيضا:انظر

مخر.(م3961-0291)ريكوفلى،!ليئي

الحاصة،أف!صارهصأفلامهيبتدمشهور.إيطاليسينمائي

فيويمزج.إعدادهأثناءآاقصةت!صينشييبدأوعادة

الخيالمعالاحتماعيوالنقدالواقعيةأفلامهمنكثير

والخيالالرمزيةعلىمكثفبشكلأفلامهوترتكز.الجامح

التي،بالحلمالشبيهةالمتعاقبةالمشاهدمنسلسلةيخلقمما

مقصود.بشكلمبهمةأحياناتكولق

إلىهربطفولتهوفيأجا،إيطافيريمينيفيفلينىولد

علىأثرهاالتجربةهذهتركتوقد.أياملبضعةالسيرك

لهفيلماأولفيلاتوادوألبرتومعاشترك.أصهأعمامنكثير

م(.1591)منوعةأفواء

لاسترادافيلمهظهورهولفلينيعالمىنجاحأولكان

الأكاديميةجائزةعلىحصلالذيأم(،59)4عام

زوجتهمكانةتأكدتولسببه،أجنبيفيلمأحسنبوصفه

الفيلمهذايصف.سينمائيةنجمةوأصبحتماسيناجوليتا

الوقت،نفحهرفىوالشاعريأسلاشمئزاز،المثيرالواقعي

صغيرةوفتاةالمتوحشالقويالسيركرجلبينالعلاقة

بلهاء.

ذاتيةسيرةفهوأم()959فيتالادولسفلينيفيلمأما

الإيطالىالمجتمعفيالأخلاقيأسفساداعنمجمعةودراسة

الذاتيةالسيرةمادةفلينياستعملكذلك.الوقتذلكفي

أحرىمرةفلينىحصلوقدأم(.)28639فيلمهفي

اماركوردفيلمهخلالمنالأح!اديميةجائزةعلى

أجنبية.بلغةفيلمأحسنباعتبارهأم()749

فيتلونيأناتشملالأخرىالرئيسيةفلينيوأفلام

الأرواحجوليتأم(بم)579كابيرياليالىأم(بم)539

النساءمدينة1(،)729فلينىروماأم(بم)659

جائزةفلينيمنحام،399عاموشيأم(.)!79

حياته.طوالالسينمالصناعةقدمهلماالخاصةالأكاديمية

إلىالطعاملتناولكيفأرزىاالجسمامنالجزءذلكالفم

الفمفتحةعندالشفتانتساعد.أخرىوظائفجانب

صفانيوجدالداخلوفيالطعاء.أضقاطاراكشربعلى

الطعاموسحقلطحنالاخر،فوقواحدالأسنانامن

هضمها.ثمبلعهايمكنعجيسةأإوتحويله

وقاعدتهالفمجدرانفياللعابيةالغددوتفرر

اللعابويسهلالمضئ.أثناءبالطعاميمتزجالذي،اللعاب

الموادهضمعلىويساعدالجافةالأطعمةاابتلاع

السكرية.

سقفويتكون.مخاطيغشاءالفمفراغويبطن

العظمي،الحنكيسمىصلباماممطجزءمنالفم

الرخو.الحنكأوالحنكشراعيسمىليتجزءوخلفه

والممرالفمبينيفصلحاحزاأحظهمياالحنكي!صرر

الفمبن!متارةليكونالحنكشراعزيتقوسر،الأنفىا

يغلقالبلعأثناءوفي(.الحلقمنالخلفي)الجزءوالبلعوم

دخوللمنع!،الحلقجهةمنالانفيالممرالحسكلثسراع

عنوالانفالفمبينالبلعومويربط.الأنفإلىالطعام

إلىالطعاميحملالذي)الأنبوبالمريءمنكلطريق

إلىالهواءتحم!التىالهوائية)القصبةوالرغامى(المعدة

منالسفليالجزءمنالعضلاتمنحزمةوتمتد(.الرئتين

.اللسانلت!صنالفم

العظمىالحنك

اللسان

أء-!

العتسفتان--

ث!ولأ

لأسنارا

جزئياويهضمويرط!الأمشادتمصعها!يااطهعامالتماوأ!معدالفم

البلع.علىويساعدويحل!ههالطعاميتدوقواللساداللعا!.لوساطة

الديالصوتتشكيلفىاصتسفتانواالألساداواللساديساعدكدلك

الإسممار.سهيسطئ



951التجاريالإعلانفن

والكلاموالبلعالطعامتناولعلىاللسانيساعدولا

الخاصةالحسأعضاءمعظمعلىأيضايحتويبلفقط،

.بالتذوق

طريقعنالجسمإلىالضارةالميكروباتتتسربوقد

الإصابةلتجنبالفمنظافةعلىالمحافظةيجبولذا،الفم

الجراثيملتكاثرللغايةملائممكانالفموفراغ.بالمرض

ورطوبته.دفئهبسبب

الأقل،علىيوميامرتينجيداالأسنانتنطفويجب

الأسنانتنظيفينبنيكما.الطعامتناولبعدالفموغصل

جسيماتلإزالة،والعرضىالطوليالاتجاهفىبالفرشاة

الخاطيالغشاءتلفإلىتؤديقدالمتآكلةوالاسنان.الطعام

التهابويتسبب.اللثةوالتهابالعدوىحدوثوإلى

ويؤدي،بالأسنانالمحيطةالعظامتآكلفيالسنحوالي

الأسنانإصابةوتؤديوسقوطها.الأسنانخلخلةإلىذلك

وأالمتقرحوالفمبالبكتيريا.الجسمإصابةإلىبالأمراض

الغشاءيصابكما.الفميصيبمرض،فنسنتعدوى

.بالتقرحاتللفمالمبطنالخاطى

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الفمقرحةالحنكالأسنان

اللسانالمتقرحالفمالسنخياللثةالتهاب

الردنزلاتتقرح

فنسنت.عدوىاسمأيضاعديهويطدقالمتقرحالفم

الفماسمعليهأطلقوقد.والحلقالفمفييتركزمرضوهو

(أم189-191)4الأولىالعالميةالحربخلالالمتقرح

.الخنادقفيمحاربتهمأثناءالجنودآلافبهأصيبحينما

أنهممع،المرضهذاأسبابمنيقينعلىليسواوالأطباء

لوحظوقد.بكتيريةإصابةعنناجمايكونقدأنهيعتقدون

منكثيرةأحيانفييعانونأنهمالمرضبهذاالمصابينفي

قدالسببينهذينوأنالغذاء،ونقص،بالفمالعنايةسوء

منالمتقرحالفمأنيبدوولا.المرضتطورفييساهمان

المعدية.الأمراض

الام،المتقرحالفمعلىتظهرالتىالأولىالأعراضومن

الاحيانأكثرفيالمرضويحدث.الكريهةوالرائحة،الفم

بعضوفي.أخيراتتلفثم،وتنزفتتورمالتياللثةفي

منالأخرىالمناطقوبعض،اللوزتينفيتؤثرقد،الاحيان

عليهيصعبقدالمرضيعانيالذيوالإنسان.والحلقالفم

شائيينغيرالمرضهذاأنويذكر.وبلعهالطعاممضغ

أسنانهم.خلعتالذينالناس

الذيالفنمنكثيرةضروبالمجاريالإصكلان!ن

اسمعليهمايطلقوكثيرا،التجاريةالأغراضفييستخدم

يستخدمالتجاريالإعلانفنمنكثيرالأنالإعلانفن

التجاريالفنويختلف.والخدماتللمنتجاتالترويجفى

ذلك،النحتأوكالرسم،الأصيلةأوالجميلةالفنونعن

عنإنتاجهاإعادةينبغىالتجاريالإعلانفنأعماللأن

.الأخرىبالطرقأوالطباعةطريق

الدعاية،وكالاتمعالتجاريالإعلانفنانويتعامل

الأفلامواستوديوهات،الضخمةوالمصانع،الكبيرةوالمتاجر

أنواعومعالتلفاز،ومحطاتالنشر،ودور،السينمائية

هيالفنانينهؤلاءومهمة.الأعمالمنأخرىعديدة

والكتب،،للإعلاناتفنيةأعمالوتصميمصياغة

التوضيحية،الثابتةوالأفلام،التجاريةوالصفقات،والمجلات

الأعمالكلأنالقارئويلاحظ.التجاريةوالعلامات

فنانونبتصميمهاقامالموسوعةهذهتتضمنهاالتيالفنية

استوديوهاتوتقدم.التجاريالإعلانفنفيمتخصصون

وهذه.الفنيةالخدماتمنكثيرةأنواعاالتجاريالفن

ضئيلعددبينيتراوحماالأفرادمنتوظفالاستوديوهات

ويعمل.مستخدم002إلىيصلوماالأشمخاصمنجدا

أجورهمويتقاضون،مستقلةبصورةالفنانينهؤلاءبعض

الفنانونعليهمويطلق،بإنجازهيقومونعملكلمقابل

.الأحرار

أنفسهميعلمونالأوائلالتجاريالإعلانفنانوكان

فيكبيرغيرتأهيلأيتلقونقدأوذاتيا،مهاراتهموينمون

التصميم،علىتقتصرأعمالهموكانت.الجميلةالفنون

الفنيالعملبإعداديتصلمماذلكوغير.والنقش،والرسم

للإنتا!.

فقدكبيرا.تطوراوتطورالراهنالوقتفيالمجالاتسع

تخصصاتعلىأعمالهميقصرونالفنانينمنكثيرأصبح

منفمنهم؟التجاريالإعلانفنمجالفىودقيقةمحددة

وأ،التوضيحيةالرسومأو،الفنيالتصميمفىيتخصص

هذهوداخلوالمناظر.الصورتنميقأو،الضوئيالتصوير

،أدقفنفييتخصصمنالفنانينمنهناكالتخصصمات

وفنانى،الكتبورسامي،الإنتاجوفنانيالأزياء،كفناني

الرسوموفناني،الكاريكاتوريةالرسوموفناني،التقنية

المتحركة.

فنحقلفىيعملونالذينالفنانينبعضيصبح

فلا،الفنيالإخراجفيمتخصصينالتجاريالإعلان

يخططونلكنهميذكر،فنيعملبأيأنفسهمهميقومون

الفنانينهؤلاءمنوكثير.الاخرينأعمالويخرجون

الفنهذاألوانمنفقطواحدلونفيشخصصون

مثلا.اللإعلاناتكتصميم

فقدنسبيابمحديثةمهنةالتجاريالإعلانفنمهنةتعد

بدايةقبيلحتىجداقليلاالمجالهذافىالعاملينعددكان
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تربويتدريبثمةهناكيكنأ3كما.العشرينالقرن

حتىالتجاريالإعلانشنفيالمتخصصمينيؤهلمنظما

مدارسفتوجدمأجمواأما.أطيلادياأحشريناأغرناثالأثينيات

تمتىحسما.أ!المجاهذافيتدريببرامجمتقدمكثيرةفنية

الب!صالوريوسدرجاتالانوالجامعاتالكلياتمنكثير

التصميمأوأخجارياالإعلانفنفيوالماحستير

التخطيطي.

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

أص!حمرلائيةاا!كساعةااحطيشحيهاحمراللإعلاد

أستفافراعرياالحطالتصحيم

الإسا،ميةالم!ونهـاحا!ومرسروحمو!ال!كموئيالتصوير

كأيةاضحراأصموداافىهـفيس!ا!الحمر

املصقالحس!حةأ!اعةااصاعةواالضوئىالحمر

أصوئيةا

ويضتم!!.؟الخدماتأحسلعبئاعلىالقدرةالبلع!ن

أضاليوباوخدماتهاالشركةبمنتجاتالناستعريفعلى

تمإذاإلاأرباحاالشركةلاتحققوبالطعبالشراء.إقناعهم

الأنضطةأهمأحديعتبرالبيعفإنأ!ذامنتجاتها،شراء

منتحاتهازادتالشر!!مبيعاتزادتف!طما.التحارية

التعاشإلىويؤديجديدةوظائفيوصررلحاوحققت

الاقتصاد.

تشماوهذهالتسويقخسمىعمليةمنأجئحزءا

الإعا،ن،زاالأسعاراتحديدوإلإنتاخايرتصوأرالتسوية!أبحات

وصرأجتفابيص!صشابهأ!ححنا.أخرىأنشطةإلىبالإضافة

لشراءالحمهورلإضايثدفانالاتنينالأنالتجاريالإعلان

لينمزدوجاتصالعلىتشتملالبيععمليةأنإلا.سلعة

حولأ!شلةطرحمنالمشتريتمكنفهي،والبائعالمشتري

.الحالفيإضاشيةمعلوماتعلىوالحصولالمنتجات

أجئدورااوأدىأسسنين.اآلافمنذأجيعاممارلممةعرفت

مروعلى.الشعوبمنكثيراقتصادتنميةفيأسا!عيا

!سبشراءالجمهوربإقناعيقومونالبائعونح!انالعصور

فيالجمهورعزوفلذلكمثالوأهم.أفضلجديدة

أخلفازاوأجهزةكالسياراتأصسلعابعفرشراءعنالبداية

منقبولاتحدنراهاالم!صفةأجيعامجهوداتبعدولكن

الجمهور.

البلعأنواع

البيعتجارمنسلعهمعادةالمستهلاصنيشتري

ل!ش.ايركزيةالأسوالىواالاستهلاكيةكالمجمعاتبالتجزئة

نأقبلمراتعدةالسلعةوشراءبيعيتماالأحيانمعظمفي

المصانعأصحابمعظميبيعإذ.المستهلكينإلىتصل

أجئبالجملةامحلاتتسمىأعماللشركاتمنتجاتهم

يبيعونهابدوره!اوهؤلاءالتجزئةلتجارتبيعهاالتي

اطمسته!-ت.

موظفيالمصانعأصحابيعين.المصنعينبوساطةالبيع

تجارةلشركاتأواخرينلمصنع!تمشجاتهماأسيعمبيعات

المبيعاتممثليفيويشترط.بالتجزئةاجيعاتجارأوالجملة

بالمنتجاتالمصائمعرفتهمأصحابلدييعملونأرزينا

المشتريناحتياجاتكذلكرللبيعالمصانعتعرضهاانتي

الشركةمنتجاتبأسعارمعرفتهمتجبكماالمحتمل!ت.

.الأخرىالبيعو!سياساتأضسليما!أوشرر
البيعلتجارالسلعالجملةتجاريبيع.بالجملةالبيع

المصافيمنسلعهمالجملةتجارمعفمأويشتري،أخسكأئةبا

سبيلفعلى.الواحدةأ!سلعةاأصسافتعددعلىننرويرو

أصنافعدة،بالحملةعذائيةموادتاجريشتريقد،اتاطثا

الببعمحالتتيحولالتالي،مصانععدةمرأترةارقاي!صت

لانالحاجةدونأوسعاختيارضصةأطمستهلكأضجزئةلا

بالجملةالبيعتحاريذهبجدد.مصنع!تمريبتاع

لتزويدهممحلاتهمفيبالتجزئةالبيعمحلاتلأصحاب

شأنهامنالسلعهذهبأنوإقناعهمسلعهماعنبمعلومات

التىالاصنافمعرفةمنلابدولذا.المستهد!ينإرضاء

الساشبيعوشروطللبيعالمتوفرةوالأصنا!المح!!يحتاجها

لدىيعملونالذينالمبيعاتممثليعلىشامايكوروقد

الناسمنالعديدإقناعالمصانعوأصحابالجملةتجار

المبالغفإنالاستهلاكيةالمجمعاتفيفمتلا،سلعيا.بشراء

مشتريبيناقتسامهايم!شالملالسنشراءالمحصعمة

فإنوعليه.النسائيةالملال!رومشتريأجةاشحاا!لابس

قدالمج!إلاستهلاكيإلىملابسلبيعتقومالتيالجهة

.واحدةبيععمليةإنجازقبلالاثنينإرضاءعليهاي!صن

مباشرةالسلعةالتجزئةتجاريبيع.بالتجزئةالبيع

المشترينعنالتجزئةتجاريبحتلاوعادة،للمستهلكين

مساعدةوتتمثل.لمحالهمالعملاءحضورينتظرونبل

منهم،الصادرةالأ!مئلةعنالإجابةفيأسا!عاالعملاء

بالمحل،الموجودةالسلعمعرفةأضجزئةاتجارعلىيتعينوعليه

منكذلكلهمولابدوأسعارها.عليهاالحصولوكيفية

الصرفوإرجاعالنقودوعدالبيعآلاتبتشغيلالإلمام

العملاء.مشترياتودعليف

بعضالمستهلكونيشتري.الأخرىالبيعأنواع

التأمينذلكمثال.محالفيلايعملونباعةمنالمنتجات

فيللناسيذهبونالذينالتأمينوكلاءطريقعنيتمالذي

عنيتمالمنازلمنالعديدوشراءبيعأنكمامنازلهما.

هؤلاءويقوم.العقاراتبوكلاءيعرفونوصطاح!طرية!

فيهايصفوناليوميةالصحففيإعلاناتبعرضالوكلاء

بالمعلوماتالمشترينويزودونللبيعالعروضةالمنازل
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الميعلتجارالمشجاتتللثببيعالجملةتجارويقوم،الجملةلتجارمنتجاتهمالمصانعأصحابمعظميبيع.البيعمنأنواععدةهالك.البيعأدواع

ليعمحللمندوبوتصاميمستائرأقمشةببيعجملةمحلفيبائعيقوماليمنىالصورةفي.للمستهلكببيعهابدورهميقومونالذينبالتجزئة

زوحين.علىمشائرأقمحتسةبعرضبالتجزئةبيعمحلفىأمريكيةبائعةتقوماليسرىالصورةوفى.بالتجزئة

الأسهمسماسرةيساعدوأيضا.الضروريةوالخدمات

الوسطاءويعمل.والسنداتالأسهموشراءبيعفيالعملاء

ويقومونالأسهموبورصاتالماليةالبيوتاتفىأيضا

الهاتف.طريقعنأعمالهمأغلببتصريف

عنأوالعملاءمنازلفيسلعهمالبائعينبعضيبيع

يتمالتيأصصملعا.المستهلكينمنازلفيثالتةأطرافطريق

تشمل-المباشرالبيععليهاويطلق-الويقةبهذهبيعها

ومستحضراتالكهربائيةوالمعداتكالموسوعاتالمراجع

فىشائعةممارسةالهاتفطريقعنالبيعيعتبر.التجميل

طريقعنالبيعيستخدمماوغالئا،العالمأنحاءمنالعديد

يبيعونالذينالتجاريةالمحالأصحابقبلمنالهاتف

هذهتستخدمهذاومع.أخرىتحاريةلمحلاتمنتجاتهم

هذهومادامت.النهائيللمستهلكسلعلبيعأيضاالويقة

اقتصاديةطريقةتكونأنفبإمكانهاالتنفيذممكنةالعملية

.المبيعاتلضمان

البيعخطوات

يتبعونالبائعينمعظمفإنللبيعأشكالعدةوجودرغم

-أ:هيوالخطوات.البيععمليةلإتمامأساسيةخطوات

العرض3-الإعداد-2المحتملينالعملاءتحديد

منالعديدوفى.البيعمابعدمسؤوليات5-الإقناع-4

التدأخل.إلىالخطواتهذهتميلالحالات

عنيتمالتىالعمليةهي.المحتملينالعملاءتحديد

العمليةهذهوتتطلب.ا!لرتقبينالعملاءتحديدطريقها

السلعةشمراءإمكانيةلديهمالذينالأفرادعنالبائعينبحث

توفرإلىإضمافةالشراء،لهمتخولالتيوالصلاحيات

شراءصلاحيةلديهمالذينوالناسالشراء،فيالرغبة

السلعة.بشراءللقانونوفقالهمالمسموحهمالسلعة

المحتملينالعملاءلتحديدمختلفةطرقاأضجارايستخدم

بالتجزئةالبيعحالاتفيفمثلا.البيعنوععلىتتوقف

نفسهالعميليحضرعادةبلالعملاءعنالبائعلايبحق

المصانعمبيعاتمندوبيعلىيتعينح!تفي.المحلإلى

المحتملين.الع!لاءعنالبحثبالجملةالبيعوشركات

قائمةأوالهاتفدليلإلىالمندوبونهؤلاءيلجاماوعادة

مصادرأيةأوالقدامىالعملاءقائمةأوالتجاراتحادات

المحتملين.العملاءإلىللوصولمتاحةأخرى

العملاءلمعرفةأساليبعدةالتجاريستخدمالإعداد.

كانإذاماالقديمةالبيعسجلاتتوضحقد.واحتياجاتهم

السابق.فيمعينةسلعةبشراءقامقدالمحتملالعميل

علىالمبيعاتمندوبيتعرفقدالتقاريرهذهمثلوبدراسة

يتعرفأنكذلكويمكن.السلعةبتلكالعميلرضاءمدى

الملاحظة.بمجردالمحتملينالعملاءعلىالمبيعاتمندوب

السلعةعلىللتركيزالفرصةالبائعتعطىغالباوالملاحظة

صاحبيلاحظربمافمثلا.العميلترضىأنيحتملالتي

الصغيرالنوعمنأحدهمسيارةأنالسياراتبيعمحل

للبائعيمكنالملاحظة!ذهبعدالوقود.استعماليقللالذي

جديدةبسيارةسيارتهتغييرفييرغبالعميلأنيستنتجأن

منالنوعهذاعرضعلىالبائعفسيركزوعليه.مشابهة

تستهلكالتيالسياراتمنبدلأالعميلعلىاتالسيار

أكثر.وقودا
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نأمنللبائعلابدللعميلالسلعةلتقديم.السلعةإعداد

توضئمنيتمكنحتىعنهاوافيةبمعلوماتملمايكون

له.نفعاأكثرتكونوالتيالعميلبإغراءالكفيلةالمواصفات

يأعلىالردمنتمكنهللسلعةالبائعدراسةأنكما

دراسةمنللبايعلابدكذلك.العميليطلبهامعلومات

أوجهتحديدمنيتمكنحتىالأخرىالمنافسةالسلع

المنافسة.السلععنسلعتهاختلاف

قب!!السلعةعرضطريقةعلىالبائع!تمعظميتدرب

أوالفيديوفيأنفسهميشاهدونوربماالعملاء.مقابلة

كالواإذامايعرفوااممىأطعرضتسجيلإلييستمعون

منواثقينغيرأوالكلامكتيريأوالاعصابمشدودي

أنهممنللتأكدالمرآةأمامأحيانايتدربونوقد.أنفسهم

بتقديميقومونوأحيائا.صحيحةوتعابيرإيماءاتاستعحلوا

مبيعاتهم.لمديريأوآخرينلبائعينأولأصدقائهمالعرض

أضالية:االثلاثالخطواتعادةالعرضيتبع.العرض

السلعةمحاسنإظهار2-المشترياحتياجاتتعرف-أ

التقصى3-.الاحتياجاتتلكتلبىبأنهاالعميللإقناع

منأكثريكونأنيجبالعرضلكنالشراء.طلبعند

نأشلابد:مثيرا.ممتعاي!ضنأنلابدإذشاملعرضمجرد

نأشأنهامنالتىالسلعةمميزاتأهميةعلىالعرضيركز

سينالهاالتىالفائدةإبرازمعالشراءرغبةالعميلفيتثير

المعروضة.السلعةشرائهمنالمشتري

تسجيلاتأوفيديوأشرطةالمبيعاتمندوبويعرضوقد

يقدمونقدأو.السلعةتلكيستعملونوهمللناسصوراأو

يبدونالمشترينمنمكتوبةبياناتوهيعيانشهادات

ولدى.باستعمالهاغيرهمويوصونالسلعةعنرضاهمفيها

ومعلوماتللسيعصوربهاأدلةالمبيعاتمندوبيمنالعديد

المبيعاتمندوبيقومالأحيانبعضوفيبها.متعلقة

السلعةكانتإذافمثلامحاسنهابملإظهارالسلعةبتجربة

بنفسهالجهازبتشغيلالمبيعاتمندوبيقومتلفازجهاز

لإثباتكذلكالتجاربوتستعمل.الصورةجودةلتوضيح

يقومقد،المثالمحبيلفعلى.معينةسلعةعنالباعةمزاعم

عدمعلىيبرهنلكيالبلاطعلىالطخإناءالبائعبرمي

ثقيلةأوالحجمكبيرةالسلعةكانتإذاأماللكسر.قابليته

المبيعاتمندوبيستعملفربماحملهايصعببحيم!

عندخاصةوعحليمفيدالعيناتوعرض.للعرضعينات

.والمنسوجاتالغذائيةكالموادالمنتجاتبعضبيع

بالشراء.اقتنعأنهمعناهالشراءلطلبالعميلوتقديم

المحتملالمشترييكونمتىإدراكهالبائعمهاراتأهمومن

الطلب.منهيأخذوعندهاللشراء،جاهزا

علىلايكونونالمحتملينالمشترينأغلب.الإقناع

أحيانايعزفونبلالأولىالوهلةمنالسلعةلشراءاستعداد

تكونقدالسلعةبأنالعميليعتقدفقدبمالسلعةشراءعن

يحاولالحالةهذهوفىشرائهافييترددلذامرضيةغير

له.أساسلاالترددهذابأنالمشتريإقناعالمبيعاتمندوب

التىالطرقومن.للمشترينفعذاتالواقعفيالسلعةوأن

المنتجاستعماللتجربةفترةإعطاؤهالمشتريمخاوفتبدد

بشراءفورايقومأنللعميليمكنالأساسهذاوعلى

بارجاعيقومأنفبإمكانهالع!يليرضلموإذا،اسسلعةا

.نقودهكافةوأستردأدمعينةفترةخلالالسلعة

نهائياللسلعةالعميلرفضيكونالحالاتبعضشفى

وفي.السلعةشراءعدمقاطعةبصفةقررأحمي!!اأدأي

محاولاتهإيقافالمبيعاتمندوبعلىيتعينالحالةهذه

بلباقة.

بعدالبائعبهمايقوموهي.البيعبعدمامسؤوليات

وإعطاءالبيععمليةبتوثيقالبايعيقوم.البيعع!ليةإتمام

أصبحالمشتريبأنالإيصالويوضح.بذلكإيصالأالعمي!!

الشراءعمليةتمتوإذا.السلعةلهذهالقانونىالمالك

لإدارةالإيصالمنصورةالمبيعاتمندوبيرسلبالأج!

هذهوتكون.بالدفعالعميللمطالبةالشركةفيالحسالات

سدضوئهافىيتمللمشترياتسجلاالإيصالمنالصورة

ملففيتحفظأنويمكن.السلعمنالخزونفيالنقص

مرجغا.لتكون

بعضلتسليمخططوضعمنالمبيعاتلمندوبىولابد

يقدمواأنضروريايكونقدكما،المشتريلمنزلالسلع

التشغيل.طريقةتوضحالتىوالكتيباتالضمانللمشتري

البيععملياتتنظيم

معظملاخر.بلدمنالبيععمليةتنطممسألةتختلف

.المبيعاتمندوبوإليهاينتميتجاريةاتحاداتلديهاالأقطار

ممارسةتحكمومبادئقوانينالاتحاداتلهذهماتكونوعادة

والهدف.اللازمةبالتوجيهاتالأعضاءبتزويدوتقومالبيع

الأداءمنمعينمستوىعلىالمحافظةالتوجيهاتهذهمن

والمواطنينالشرفاءالباعةحمايةأجلمنالبيععمليةيحكم

قوانينالغالبفيوهنالك.الأخلاقيةغيرالممارساتمن

المستهلكينتحمىالتيوللقوانين.البيععمليةتنظممحددة

تختصقوانينالأقطارمنفللعديد،المبيعاتعلىتأثير

سلعها.أومنتجاتهاببيعمعينةمهنبهاتقومالتىبال!صيفية

سياساتتضعالشركاتمعظمفإنذلكإلىإضافة

أساليبيستخدمونوموظفيهامحدوبيهاأنمنللتأكد

الشركة.لسلعبيعهمعندوعادلةمسؤولة

تاريخيةنبذة

آلافمنذالبيععملياتممارسةعرفت.البيعنشأة

ماقبلإنسانعنالمكتشفةالقديمةالاثاروتشير.السنين
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تشيركماالساشمختلففيالتجارةمارسأنهالتاريخ

ومستنداتبيعطلباتوهي،القديمةالكتاباتمنالعديد

ابتكرواقدكانواالقديمةالعصورفيالناسأنإلىتجارية

.معقدةتجاريةشبكات

الناس.مق006سنةحواليالنقداكتشافمكنلقد

توسعتلهذأونتيجةمقايضتها.منبدلآسلعهمبيعمن

البيع.عمليةوكذلكالتجارة

تجاريةعملياتكارسةتمتفقدأوروباغربفيأما

عشرالثانيالقرنإلىالخامسالقرنمنالفترةفىقليلة

أحتياجاتهمبتوفيريقومونكانواالناسفمعظم.الميلادي

ونسيجالغذائيةالموادكزراعة،بأنفسهمأومنازلهمفى

أعمالهم.لمزاولةيحتاجونهاالتىالأدواتوصناعةالملابس

البيعوحركةالتجارةازدهرتفقدالإسلاميالعالمفيأما

السلعونقلالأسواقنشاطوازداد،الفترةهذهفيوالشراء

وغيرها.الإسلاميالعالممدنبين

عشرالثانيالقرنينفيالمدنلازدهارونتيجة

إنتاجفيالتخصصالمدنلممكانبعضبدأعشروالثالث

يقوموالخياط،الأحذيةيصنعفالإسكافي،معينةسلع

المجوهراتبصنعيقومالحليوصانعالثياببحياكة

كبيرةكمياتيصنعالتجارهؤلاءبعضوكان،والحلى

الذينالمتجولينللتجاربيعهابغرضالسلعهذهمن

وتسويقهالبيعهابهاوالسفربأخذهابدورهميقومون

بها.والمتاجرة

حدثتالتي،الصناعيةالثورةزادت.الصناعيةالثورة

القرنوبدايةالميلاديعشرالثامنالقرنفيأوروبافي

،الأولالمقامفيأوروبافيالبيعأهميةمنعشرالتاسع

بوسعهافالالات.العالممنأخرىأنحاءفىذلكوبعد

باليد.صنعهاتكلفةمنأقلوبتكلفةبسرعةالسلعإنتاج

علىحكراكانتالتيالسلعأصبحتقصيروقتوفي

العديدتصنيعتموقد،العاديينالأفرادمتناولفيالأثرياء

خلالوالحاصداتالخياطةالاتمتلالجديدةالمنتجاتمن

هذهشراءفييبدألمالجمهورولكن،الصناعيةالثورة

بجدوىإقناعهممنلابدكانبلفحمسبلتوفرهاالسا

ولهذالمستخدمها.نفعذاتستكونأنهاوكيف،السلعة

مبيعاتمندوبيبتوظيفالمصنعينمنالكثيرقامالسبب

لمنتجاتهم.بالترويجيقومون

معهميأخذونالأمربدايةفيالمبيعاتمندوبوكان

الفترةتلكفيولكنشرأء.طلبتلقيهه!لأيعندالسلع

علاوة،الطرققطاعبسببآمنةغيرغالباالطرقكانت

إذاخاصةعاليةبعيدةلمسافاتالبضائعنقلتكلفةأنعلى

عيناتأخذإلىالمتجولونالبائعونعمدولهذا.البيعيتملم

إذابعدفيماللمشتريالبفماعةوإرسالبضائعهممنفقط

المبيعاتمندوبيأوائلأصبحواالبائعونوهؤلاءالشراء.تم

المتجولين.

مندوبيومسؤولياتواجباتتغيرت.الحديثالبيع

وأصبحتاقتصادها،وتنامىالدولتوسعمعالمبيعات

حيث،خاصةوتدريباتمهاراتتتطلبالبيععملية

الميلاديالعشرينالقرنخلالبيعتالتيالسلعأصبحت

مسؤولينالمبيعاتمندوبووأصبحوتطورا.تعقيداأكثر

أصبحوابها،كماوالتعريفسلعهمشرحعنأكبربصورة

فضفييساعدونوالشركةالعميلبينمهمةوصلحلقة

بينهما.الناشئةالنزاعات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العاريةالتجز!لةتجارةالإعلا!

التحاريالإعلانلنالتسويقالسوقبحوث

المعاملاتالمباشرالبيعرابطةالبيوع

التأمين

ينبذالعشرينالؤنفنأنواعمننوعالتجردديالفن

فنأحياناالتجريديالفنيسمى.المعالمالمحددالموضوع

.اللاهدف

فىعريقةتاريخيةتقاليدعلىالتجريديالفنتمرد

الراقي.الإيضاحمننوعاالفنتعدكانتالغربيةالثقافة

الاهتمامبسببالإعجابتنالالفنيةالأعمالوكانت

أخذت.اللوحةمثلتهالذيالموضوعأوللقصةتوليهالذي

.الميلاديالعشرينالقرنبدايةفىالتغيرفيالفكرةهذه

-الصورةصناعةلأدواتسمحواقدوقتئذالفنانونكان

مادةالموضوعتشوهأوتعتمبأن-والأشكالواللونالفرشاة

للرسمالرسميةالمواصفاتأنالفنانوناكتشففقد.الرسم

ذاتها.بحدممتعة

حركاتضمنصنفوافنانونأنتجهتجريديفنأولإن

سميتوقد.والمستقبليةوالتكعيبيةوالتعبيريةالفوفيةمثل

يمكنالصورةموضوعأنرغم،بالتجريديةرسوماتهم

عامبعدالفنانينبعضحذف.أعمالهمفيملاحظته

.المجردةالأشكاللأجلالصورةموضوعكلأم019

كامللفنومتضدانمتميزاننظرياندفاعانهناانبثق

عناصربأنألاعتقادمنانطلاقاالروحيونعملالتجريد.

العالمإلىالرجوع!وأن،مباشرةالروحتحريكبإمكانهاالفن

بصورةالعاطفيةالرسائلنقلفيقدرتهميعوققدالمادي

فاسيليالفنانينهؤلاءقائمةرأسعلىكان.وقويةمباشسرة

موندريانوبايتالروسيانماليفيتشوكازيميركاندنسكي

.الهولندي

علىالتجريديللفنالأخرىالرئيسيةالنظريةقامت

فىالبنائيينالفنانينأعمالفيمرةأولظهرتفقد،المادية
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بالجوهرأساسافمهماهتم.أم519عامنحورومسيا

ألعملوبرسوماتهمورفضت.والأنماطوالألوانوالأش!صال

يشكلواولحي.العاطفيةالتجاربأوأصشعرواالحكاية

علىأصروافقد،العلميةوقاعدتهالجديدأحصرابإيجالية

والمسعىالمعدلةغيرالأأ!انواالمسطحةالهندسيةالأشكال

اشوادأجنائي!!االفناني!تقائمةتشمل.فنهمنحوالمجهول

رودشينكو.وألكسندر،أليسيتسكي

الأقهـالأأسططالتجريديالفنمصطكلحكان

أ!أ،يزاأح!ضهالمتحور،ا!ضمونذاالفنيعنيأنيم!ش

ائهادهـ.اغيررتمامااشمزيغيرأ!نايعنيأوملحوظا،

كهاية!!اطصصلرأاستغطفقدأمر،مني!شومهما

مرادفاأوأجةبصورةءأ549عامأضانيةاأحالميةاالحرب

اشسما.مدارالموضوعأوالمادةمنتماماالخاليالفنلمعنى

التعجيري!تأعمالعبرواسعةشهرةالكام!التجريدنال

مث!فنان!!يدعلىنيويوركمدرلممةأوالتحريدي!ت،

جوركي،وأرشيلكونيأت،ديوويلاملوأ!ك،جاحسسون

.لمذروروبرتوكلاينوفرانز

الموسوعةفىصلةداتمقالات

ا!رديااخش!جلياالمراضش!جلياأضصويرا

الإسا،ميةاالمحودالمدرسة،التعميرية

أعوشيو!اأض!عيميةا

فامميلي،!صاسدنسحيا!رهـاعدأسحتارالرس!

المستقسلية

يتبا،نرياندمو

لىحوا،ميرو

منقسإنيشملمصطدحالعربيالتشكيليالفن

التىوهيالجميلةالفنونيمسمىأ،ول1أعسما،الفنون

يطلقالثانيوالقسم،الجماليةقيمهاأجلمنأغنانايبدعها

يبدعهاالتىالفنونوهيالتطبيقيةالفنوناسمعليه

التقسيماوهذا.الا!عتخداميةأخفعيةاقيمهاأج!من-أنحماكوا

أدوارتغيرتالحياةفبتغيرأسدهر،اعليهعفاقديمتقسيما

كانتالتيالفنونبعضفأصبحتتداحلتوأنحنور،ا

نفعية،وتكونالحياةفيتستخدمجميلةفنوناتسمى

كالخزف،تطبيقيةفنونايسمىكانأسذياالآخروبعضها

فقط.حماليادورايؤديأصبرء،أضسيجوا

لمصطبالفناليومالشائعالالممتخدامأصب!ثو

الفنونعداوالتطبيقيةالجميلةالفنونكليعنيالتشكيلى،

رلمحعتأصمة!االسيدة!حموعةمنأم(9)47صبريأحمدللفنانلوحة
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إيقاعيتجميعوهي،الخاصةطاهرصلاحالغنادمقتمياتمن،سمأ..وعرضسم61بارتفاعقماشعلىزيتيةلوحةأم()769مجموعة

والغربة.امحرلةاعلىوكدلكالتجميععلىالصورةوتركزبالضوء.محاطةآدميةلألتمكال

فسوفهذاوعلىونحوهما.والغناءكالموسيقىالسماعية

الأخير.المعنىبهذاالمصطلحالمقالةتستخدم

التشكيليةالفنونلنشأةمعينوقتتحديدالصعبمن

عديدةتشكيليةأعمالاالاثارعلماءاكتشفوقد.العربية

مزيدعنللتنقيبجاريةالحفرياتتزالولا،القدمفيغاية

بالمملكةوالربذةالفاوقريتامنهامناطقعدةفيمنها

سائرفيمنتشرةعديدةمناطقإلىإضافةالسعوديةالعربية

متاحففىيوجدماويدل.الأخرىالعربيةالأقطارأرجاء

علىعريقةعربيةاثارمنالعالميةوالمتاحفالأ!طارهذه

العصور.عبرالعربلدىالتشكيليةالفنونتنوعمدى

الإسلامىالعربيالتشكيليالفن

العربية،البلادكلفىنورهوانتشر،الإسلامظهر

واضحاتأثيراوأثر.الحياةنواحيكلعلىكبيرأثرلهوكان

فنونسائرعنتميزهومميزاتسماتلهفجعلبمالفنعلى

العالم.

النحت.فنالإسلامغيرهاالتيالفنونمنفنوأول

مثله-الإسلامقبلالعرببلادفيالمنتشرالنحتكانفقد

وقد،التماثيلعلىيركز-العالمبلادصعائرفىالنحتمثل

وهايجيا،،وفينوسأبولو،:مثلآلهةالغربيوناتخذها

أيضاالشرقيونواتخذهاوغيرها،ودياناومارس،وباخوس

أيضاللعربوكانوكرشنا.بوذا:مثلوجسدوها،آلهة

وقد.زلفىاللهإلىلتقربهماتخذوها-جاهليتهمفي-آلهة

يغوثمثل:منالالهةهذهمنعدداالكريمالقرأنذكر

اللهنبيقصةوتوضح.ومناةوالعزىواللاتونسرويعوق

،الأصناميخحتونكانواقومهأن(السلام)عليهإبراهيم

منء9الايةتوضحهماوذلك،اللهدونمنويعبدونها

لنحتون*!.ماأتعبدونقال)الصافاتسورة

ولكلللعربأبان-مبينعربيبلسان-القراننزلولما

هذهنحتفىالمتمثلعملهموسوءاعتقادهمفسادالعالم

امنمنكليختهيأنالطيعيمنوكانوعبادتها.التماثيل

ذكرىبهليخلدأو،الناسليعبدهتمثالصناعةعنبالله

له،والخلودوالعظمة،وحدهللهفالعبادةالعظماء.منعطم

يحاولأنشيءفيالحكمةمنوليسأصلا،فانوالإنسان

كانولهذا.غيرهأومرمريأوحجريبتمثالنفسهتخليد

التماثيل،هذهصناعةالمسلمونالنحاتونيهجرأنطبيعيا

فيالنحتيةومهاراتهمومقدراتهممواهبهميستغلواوأن

،والإسلامالإنسانيةفيلإخوانهممفيدةأشياءنحت

والأزهار،الأشجارمنالمستوحاةالزخارففنحتوا

!!كأ!!س ىعد-؟4ءىسءد

؟كاير

لأ"لا،!

صءىشضس

سلأ

*-
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.الهجريالرابعالقرنإلىتاريخهايرجععحفمنمخطوطة

الختلفة.والمبانيالمساجدبهاوزينوا،الهندسيةوالأشكال

القولمنوالمأثوروالأحاديث،الاياتبنحتقامواكما

الخشبونحتواوالمرمر.والرخامالحجرع!ىوالحكمة

ونحتوا،أغاخرةاوأبوابهاالمساجد،محاريبمنهوكونوا

لأغراضاستخدموهاأشياءعدةمنهاوكونواوالعظامالعاج

مختلفة.

فىكذلكحدثالنحتفنمجالفىحدثوالذي

كانالإسلامظهورفقب!!.التنت!كيلىالتصوببرفنمجال

ولما.الختلفةوالحيواناتالناسويلونون،يرسمونالفنانون

إلىالفنانونفاتجهالأرواحذواتتصويرمنعالإسلامجاء

تركوقد.الملونةبالصورليوضحوهاالختلفةالكتب

عدداالعربيالعالمكلفىعاشواالذينالأوائلالمسلمون

كبيرةمجموعاتعلىتحتويالتيالخطوطاتمنكبيرا

هذهتوضيحمنهاالأولالهدفكانالتيالملونةالرسوممن

وغيرها.والطبيعيةوالأدبيةالعلميةالكتب

الفنونإلىأضافوهجديدافناالمسلمونالعربوأبدع

العربي.الخطفنهوالجديدالفنهذا.عامةالتعبمكيلية

حظيوقد،الإسلاميةالفنونأهمامنالعربيالخطفنويعد

يكتبالذيهوفالخطاطالعصور.سائرفىالناسباحترام

والكتب،النبويةالأحاديثويسطر،الشريفالمصحف

المساجداللهبآياتويزين،الخطيرةالحكامورسائل،المفيدة

وغيرها.والقصور

فهو،الكوفيالخطظهوراالعربيالخطفنونوأول

انتشرومنها،الكوفةفىظهرماأولوظهر.الخطوطأعرق

الخطهذاوتطهور.والإسلاميةالعربيةالبلادسائرإلى

آخروقسمبالتقوير،يعرفقسما:قسمينإلىوانقسم

عراقاتهماكانتهوالمقورالكوفيفالخط.بالبسطيعرف

فصع3حمالصوظسهـصا--

4،غ!ولحما9!ص

سالصصحممئق!،!ايصلص،.س-!

لمحماهـ:لطخا!مالألصطكأ.-س

للة،حمضط

لا!فنه!لأ.د!"ط

.-لع..طا،.،ل!

ع!/طثأ*عتر

ئج!)؟-

اللإمامالصحيحالجامعلكتابزخرفة

.الهجريعتهمر

3!لأهاصعثه!،!

لم"!اصليض!لأي!مامصلض*

7؟؟!!؟!!خاث!ظ-

هما!لك!!ثحكل!ط

4ش7لأءخ!ض!!ةكص

لإ43فة-خئث!ءلأصلأط/ؤض

لإسلاغ؟ئرضبر!ءلم!ه!ي!لئئهـصخ!حا+ف

7بن!ءتررصر!ث!ءع!أ-طتش!

ع!ء3،لأدص!يرير!"،3\عل!!

"3!ا!ؤ؟!-لأش؟!*لمكاس!فضنإ"كلتالاءا!لى

3!!ش؟كأس!جر*!ا!عل!لله؟محماخا

الثافطالقرنتونسلبخاري،

المرأسلاتفيالاستخدامكثيروهو،أسفلإلىمنخسفة

عراقاتهتبسطالذيهوالمبمسوطالكوفىوالخط.العادية

استخدامكثروقد.المتالسبيلعلىالطويلةكالنون

أبوابوعلى،المحاريبعلىالنقمقفىالمبسوطالكوفي

المصاحفبهكتبتكما،المبانيوحدراناهسماجد،

والزخرفة.الزينةلأغراضشاستخدم،أعبيرةا

هـ.أ202-تونس-الكافرونسورة،مصحفمنمخطوطة

كاالا3

إ
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العربية.البلادفيوانتشر،ذلكبعدالخطوتنوع

وأنواعهالختلفةالعربيالخطفنونلظهورالمباشروالسبب

وحرص،الختلفةالبلادفيالكريمالقرانانتشارهو

نوعمنطقةلكلوأصبح.نسخهعلىبلدكلفيالخطاطين

والمكىبالمدينةالمدنيالخطفظهريميزها،الخطمنمعين

منواششهروغيرها.والثلثالنسخثموالفارسي،بمكة

مقلة،بنعبداللهوأخوه،مقلةبنمحمدعلىأبوالخطماطين

،البصريوخشنامالمحرر،وقطب،المسسشحص!وياقوت

محمدوأبو،المصريوشراشير،الكوفىومهدي

وكثيرونشيبانأموابنالحضرميوابن،الأصفهانى

العربي.الخطانظر:.غيرهم

عرفهاالتيالتشكيليةالفنونأحدفهوالحزفأما

-القرونعبر-منهأنتجوافقد؟قديمةعصورمنذالعرب

العرببينووحد،الإسلامجاءولما.كثيرةخزفيةأعمالا

وزينوها،الدقةفيغايةخزفيةأعمالاالمسلمونالعربأنتج

الزجاجية،الطلاءاتبأبهىولونوها،الزخارفبأجمل

المتاحفوتحتويوتلوينها.صناعتهاطرائقفىوجددوا

غايةتعدالتىالخزفيةالقطعمنكبيرعددعلىاليومالعالمية

.الجودةفي

التشكيلأساليبكلالعربالخزافونامشخدموقد

وبنوا،الخزافبدولابأعمالهمبعضفشكلواالخزفي

الحبالكطريقةالمتوارثةالمعروفةالبناءبأساليببعضها

القوالبباستخدامأوالمباشسر،البناءأو،الشرائحأو،الطنية

قطعهمفزينواالختلفةالزخرفةطرقعرفواكما.للصب

واستخدمواوالزهور،الأشجارتمثلطبيعيةبرسومالخزفية

وأبالحزوزخرفوها،العربيالخطوزخرفتهاتزيينهافي

بالبروز.أوالحفر،

التيالكبيرةالأوانىمنهامختلفةأشكالأوأنتجوا

هذهوكانتوالزمازثرو،الأباريقومنهاالماء،لخزنتستخدم

الأخرىالانواعكلأما.الزجاجيبالطلاءتطلىلاكلها

مرةوتحرق،الزجاجيبالطلاءتطلىفكانتالفخارمن

أنهووالخزفالفخاربينوالفرقخزئا.لتصبحثانية

عليهفيحصلالخزفأما،واحدةمرةيشوىالفخار

بالطلاءنفسهالفخارهذابطلاءيقوموابأنالخزافون

إلىثانيةمرةليشوىالحريقأفرانفيويدخلونه،الزجاجي

لمجحولالثانيةالحرقةهذهوبعد.الزجاجيالطلاءينصوأن

الخزفملمسإلىالقطعةملمسويتغير،خزفإلىالفخار

ترشحمساميةتعودفلانفسهاالقطعةوتتحولالصقيل.

الماء.

شيفىجديدةطريقةالعربالخزافونواكتشف

البريقذيالخزفعلىالحصولمنمكنتهمالخزف

الثانية،للمرةالشيعمليةفيهاتختزلطريقةوهذه.المعدنى

.جدةمدينةفيالمنتشرةالجماليةالمجسماتأحد

أنتجواكما.معدنىبريقلهمعينلونذلكعنفينتج

والقصورالمساجدبهماوزينوا،والقيشانيالفسيفساء

ور.لدوا

عصورمنذالعربيةالبلادفيعرفتالتيالفنونومن

النسيجعلىاعتمادهمأنوالمعروف.النسيجفنقديمة

فيها،سكنواالتىخيامهمالعربفنسجكبيرا.كان

فيالزخارفنسجوأالإسلاموبعدوغيرها.ومفارشهم

ذاتالثابتةبالأصباغالاخربعضهاولونوابعضها،

أختامباستخدامبعضهاطبعواكماالجذأبة،الألوان

هوالفنهذاإلىالعربالفنانونأضافهومما.كبيرة

الكتابةذيالشريطعلىيطلقالطرازولفظالطراز،

التيالأقمشةعلىيطلقكما،المطرزةأوالمنسوجة

التيالمصانععلىكذلكويطلق،الطريقةبهذهزخرفت

منكثيراأنبالذكروالجدير.الأقمشةهذهمثلتنتج

لدرجة،النسيجيشجعونكانواالمسلمينالعربالحكام

مصانعأنشأواقدوالعباسيينالأمويينالخلفاءبعضأن

النساجونواستخدم.الخاصةقصورهمفىللنسيج

فىالنسيجفنانتشروقد.نسيجهمفيوالصوفالقطن

العربمعوانتقل،والإسلاميةالعربيةالأقطاركل

الأندلس.إلىالمسلمين
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منالختلفةالنسيجيةالأعمالبعضهناكتزالولا

فىموجودةقديمةعربيةوسجاجيدوبسط،ملابس

نسجوها.منودقةبراعةعلىتشهد،العالميةالمتاحف

التحفصناعةمارسواقداعربافإنذلكإلىوإضافة

والحلىوالفضيةوالذهبيةونزيةإاالأوانيفأنتجواا!لعدنية،

وبالخطوطالختلفةبالزخارفوزينوها،الزينةوأدوات

ذاتتحفاوأنتجواالبرونز،سبكعلىعملواكما.الجميلة

فأبدعوا،الأخرىبالمعادنوطعموها،بارزةزخارف

.الساحرةوالثريات،العجيبةالأبواب

فيوتجولوا،الخبراتالتشكيليونالفنانونوتبادل

عطما.ازدهارافنونهموازدهرتبلادهم

المعاصرالعربىالتشكيلىالفن

جاءتعظيضا،شأناالإسلاميةاالدوأسةبلغتأنبعد

أتتتاالمعملمونتفرق،العربفتفرقالانحطاطعصور

وقوتها،أوروبانهضةمعهذاوتزامن،الضعفعصور

بهيستهانلاعدداواستعمرت،العربيةالبلادفىفطمعت

منها.

بموفنهثقافتهنشرالمستعمريحاولأنطبيعياوكان

وأنشئت،العربيةالبلادفيالغربيالفنأساليبفانتشرت

بالطريقةالتشكيليةالفنونلتدريسوالكلياتالمدارس

الغربية.

أغنان!!اأ!إرساعلىالأوروبيةالدولوعملت

كانتالتىأ!ربيةاالأقطارفيالبارزينالتشكيلي!ت

هؤلاءوعاد.بتعمقهناكالفنونليدرسواتستعمرها،

وأكاديمياتها.وكلياتهاالفنونمدارسفيبالتدريسليقوموا

التشكيليالفنملامحتغييرفىكبيرأثرأ!ذا:كان

بصماتالمعاصرالأوروبيالفنتركفقدالمعاصربمأحربىا

العصرهذافىأنتجالذيالعربىالفنعلىواضحة

الحديث.

إلىالعربيالوطنفيالتشكيليونالفنانونوانقسم

:أقسامثلاثة

نأينبغيالمعاصرالعربيالفنأنالأولالفريقرأى

الفنانيعدوأنالمعاصر،الأوروبىالفننهجينتهج

ينبغيالذيالمثالالأوروبىالفنالمعاصرأ!ربياالتش!جلى

وتقنياتهوسائلهله،مؤصلعريقفنفهوئختذى،أن

الصرعاتبهذهالعصرروحعنيعبروهو.أطنظمةاأ!يبه:أسا

اللاهثة.المتلاحقةاطتجددةهـالدارس،الفمية

أصحابهرفضواكماالفنهذاآخرونورفض

بأنوطالبوا،العربيةالبلادعنوألعدوهم،المستعمرين

يستلهمونه،الشعبيوإرثهمالعربيةلفنونهميعودوا

اللإسلاممطالعربيتراثهمعلىمبنياأصيلاعربيافناوينتجون

التليد.

نأورأى،السابقينالرأيينبينثالثفريقوتوسط

المتقدمة،ووسائلهوتقنياتهوأساليبهالغربيالفنيدرس

العربىترأثهإحياءعلىويساعدهيلائمهماسهاويتخير

الإسلاممط.

،ام779،المقطمقدمعند

لارتفاعقحاش!علىريتيةلوحة

من،سم51وعرضسم47

صلاحالمصريالفنانممتميات

الرساماهتموقد.الخاصةطاهر

مرئيةالصخوربجعل

الجبلقوةوكدلك،ومحسوسة

بمعلحياةمنيسطبعوماالمحيط

كماوتدوقدميهعندالسحولة

عرصفيسفينةكاتلو

البحر.
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سم.45.32*1مقاسصبريأحمدالفنادرسممن،ساميالدينجمالد.زوحةبالسيدةخاصةمجموعةمنريتيةتعبيريةلوحة

القرنبدايةمنذتتصارعالثلاثةالآراءهذهوظلت

التشكيليوأصئالفن.العربيةالبلادأغلبفيالعشرين

فمن.والشكلالمحتوىحيثمنمتنوعاالمعاصرالعربى

المعاصرينالتشكيليينالفنانينأنيلاحظالمحتوىحيث

متنوعةموضوعاتيعالجونأصبحواالعربيةالبلادفي

إلىالإقليميالمستوىإلىالمحليالمستوىمنتندرج

كلوجدتفقدالشكلحيثومن.العالميالمستوى

إلىطريقهاوالمعاصرةالحد!ةالأوروبيةالفنيةالمدأرس

الانطباعيةالمدارسفظهرت،العربالتشكيليينالفنانين

المفاهيميةوحتىبل،والتجريديةوالتعبيريةوالتكعيبية

القرنمنالأخيرالعقدفىالسائدة،المغاليةوالواقعية

ومن.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتأوروبافي،العشرين

منأكثرانتشرتقدالسيرياليةالمدرسةأنالملاحظ

الفنانينمنكثيرأعمالفياثارهاونرىغيرها.

المعاصرين.العربالتشكيليين

شبتواأنالعربالتشكيلينالفنانينمنكثيرواستطاع

ويحققوا،العالميالمستوىعلىينافسواوأن،وجودهم

ملموسئا.نجاحا

يعيشالمعاصرالعربيالتشكيلىالفنفإنهذاوعلى

سماتنجدأنجداالصعبومن.عمرهمنحرجةفترة

عنتميزهمالعربالتشكيليينالفنانينإنتاجفيمشتركة

بينمشتركةسماتنجدأنالصعبمنبل.العالمفناني

نأالتباساالأمرزادومما.الأيامهذهفيالواحدالبلدفناني

ماتيسهنريأمثالالمعاصرينالأوروبيينالفنانينبعض

وأنتجوا،العربيةالبلادبعضزارواقد،وغيرهمكليموبول

لأنها،الغربفيأعمالهمواشتهرتعنها.تعبرأعمالا

اختلفوقد.العربيةالبيئةروحعنتعبرأناستطاعت

المستشرقينالفنانينأسلافهمعنالأوروبيونالفنانونهؤلاء

بطريقةالماضيالقرنفيالعربيةالأقطاربعض!صورواالذين

رومانسية.أوواقعية



الجديدالفن053

الفنانينبعضمنجادةمحاولاتفهناككل،وعلى

يجمعهم،جابملإيجادالمعاصرينالعربالتشكيليين

الوحدةمننوعاويحقق،غيرهمعنيميزهموأسلوب

.العربالتشكيليينالفنانينبينوالترابط

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الإسلاميةالفنودالإسلاميةالاثار

العرليةالتعبيةالفمورالعربيالخط

والثقافةللتراثالوط!ىجانالمصالعربعدوالنحتالرسم

الإسلاميةالعمارة

ورذاز!هر،للتصميم9!از!صأسدوراىنلأابالفن

الفنعبارةوتأتىتقريبا.ام019عامحتىام098عام

الفنداريسمي،بباريسللفنرواقاسممنالجديد

بهذانفذتكثيرةأعمالأيعرضالرواقهذاوكانالجديد.

التصميم.منالأسلوب

طويلةبخطوطيتميزجيدا،أسلوئاالجديدالفنكان

يستخدموكان.الثعبانتشبههيئةعلىتتلوىمنسابة

المصنوعاتوتصميمالداخليوالتزيينالأثاثفيأساسا

بعضاستخدم.الزينةأشياءمنوغيرهاوالحليالزجاجية

العربيةالمملكةفيجدةبمدينةالرخاممنجماليةزخرفيةأشكال

ية.السعود

مثلالرسومتصميملأعمالالجديدالفنأسلوبالفنانين

.والملصقاتللكتبالتوضيحيةالرسومات

بيردسليأوبريالإنجليزيالفنانرسوماتكانت

أروعمنالفرنسى،لوتريك-تولوزدوهنريوملصقات

ومنالجديد.الفنفىالرسوملتصميمالبارزةالأمثلة

إميلالجديدبمالفنحركةفيالأخرىالبارزةالشخصيات

اللذان،الأمريكىتيفانىكمفرتولويسالفرنسىغاله

منوالمعماريون.الألوانبهيجةمعدنيةمصنوعاتصنعا

البلجيكيهورتاوفكتورالأسبانىجوديأنطونيوأمثال

.الموضوعهذامنعناصرعلىكذلكأعمالهماشتملت

فنسنت.أوبري،بيردسلي؟الأثاث:أيضاانظر

بالخرز.زخرفتهاأوالأشياءصنعحرفةالخررفن

العنقوأطواق،الأحزمةمثلالكمالياتلإبداعوتستخد؟

وأالنقودحافظاتأو،الأقمشةلزخرفةأو،الرسغوأطوأق

المجدولالخرزمنالمصنوعةالمجوهراتأما.أخرىموادأية

الخرز.فنعليهايطلقفلا

منمخاطاأومنسوجانوعينعلىالخرز!نويأقط

علىتصنعالمنسوجةالخرزفنوصناعاتالخرز.منجديلة

،أعلاهالمسئماعلىالحرزأشعالإحداهماطريقتانابتكرتالحرز.فن

،الأخرىالطريقةأما،يدوينولعبرخيوطديالخررئسلكحيث

النسيج.علىالخرزاتفتحاط،ادناه،المطررةالحرزأشغال
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الخيوطوتمدعموديتينودعامتينقاعدةمنتحكوننول

المتجانسالخرزبشكالناسجويقوم.الدعامتينبينلإحكام

تصاميميبتكرثم.المشدودةالخيوطعبروحجماشكلا

خياطةأما.متعددةألوانمنخرزبامشخدام)رسومات(

يمكنالقمالق.نسيجمنقطعةفيالخرزبتثبيتفتتمالخرز

المرةفيالقمالقبنسيجواحدةخرزةيثبتأنللحائك

تثبيتهاثممعا،خرزاتأربعأوثلاثتسليكأو،الواحدة

وأحجامأشكالاستخدامويمكن.مجموعةشكلعلى

علىموضعأيفىوضعهايمكنكماالخرز،منمتباينة

القماش!.نسيج

أقدممنذواسياإفريقيامنأجزاءفيالخرزفنمورس

الفن.بهذاالأمريكيونالهنوداشتهركماالعصور.

أسلوباكان،الحديثالأسلوبأيضايسمىاديكو!ن

والثلاثينياتالعشرينياتأثناءشعبيةلهأصبحتللتصميم

رئيسيبشكليستخدمكان.الميلاديالعشرينالقرنمن

أغلبصنعوقد.والمنسوجاتوالخزفوالحليالأثاثفي

منبدلأ،بالجملةإنتاجهايمكنأشياءالديكومصممي

.والمنحوتاتاللوحات:مثلالفرديةالأعمال

ممحيمغ3-ير7!ى4!غ؟!!ع!ئنلحزو،خ
ور!كاصش!!جهيم!هبم؟

وكان.الصنعمتقنةهيئةلهاأعلاهالحزانةهذهمثلالديكوفنأثاث

الديكو.فنلأسلوبمميزاطابعاالإتقان

السلسةوالخطوطالهندسيةبالأشكالالديكوفنشميز

الانسيابية.وتصاميمه

الكروممنالديكوفنأعمالمنالكثيرصنع

واستخدم.الصناعيةالموادمنوغيرهاوالبلاستيك

أبرز.والفضةوالعاجالبلورمثلغاليةموادأيضئاالمصممون

بالثروةارتبطتالتيالجميلةالأناقةمنمظهراالأسلوب

لرقي.وا

.الأثاث:أيضانظرا

المعماريالاتجاهالرومانسكيالعمار؟!ن

وحتىالتاسعالقرنمنأوروبافىلمحائداكانالذي

منعددإلىتطوروقد.الميلاديينعشرالثانيالقرن

والبرغندي،،والبريتاني،الأكيتانىمثلالإقليميةالأنماط

وكانت.البروفانسىووالنورمندي،فرانسدووإيل

القليلةالمدنعنتنعزلماكثيراالرومانسكيةالمباني

المصمتةتصميماتهاوكانت.الفترةتلكفىالمتطورة

تحتاجهاكانتالتيوالدفاعالأمنلمتطلباتاستجابة

المواقع.هذه

بشكلتطوراأكثرالرومانسكيالأسلوبوكان

الكنيسةوكانت.والأديرةالكنائسمبانيفيخاص

اللاتينى،الصليببشكلتصممالنموذجيةالرومانسكية

صحنوكان،أفقيةوعارضةرأسيذراعذوصليبوهو

أقبيةمنيتكون-الرئيسىالتجمعمكانوهو-الكنيسة

بصحنويحيط.قوسهيئةعلىمبنيةالحجارةمن

فيتبنىالدائريةالأقواسوكانت.جانبيةأروقةالكنيسة

والأعمدةالفتحاتوتزين.الأعمدةوبينالحوائطفتحات

الإنجيل.منومشاهدشخصياتتصورونحوتبنقوش!،

أيضاتصورجداريةبرسومتزينالحوائطوكانت

دينية.موضوعات

كان،الميلاديعشرالثانيالقرنمنتصفوبحلول

القوطي.المعماريالفنإلىتطورقدالرومانسكيالأسلوب

المبانيإلىالاحتياجقلةلذلكالرئيسيةالأسبابومن

والأكثرالبسيطةالكنائسفيالرغبةجانبإلى،الدفاعية

ارتفاعا.

بيزابرج؟النورمنديةالعمارة،العمارة:أيضاانظر

المائل.

الصابونقطعمنأجزاءإزالةفنالصابونئحت!ن

الطريةالقطعوتكون.منحوتشكلأوتصميملعمل

أما.للنحتالأنسبهيالصابونمنالملونةأوالبيضاء

التقصمفسريعةفتكونالصابونمنوالقديمةالقاسيةالقطع

التكسر.إلىوتميل
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البارزةال!شابةبكشطقم،المطلوبأحثمكلاولعمل

وذلكالصالونأسقطعةالحادةأ،طرافواوالتصميمات

علىتخطيطهيةصورةارسمثمالمبرد،أوالسكينبا!شخدام

أسةحافي.أمححابوناقطعةعلى!ميظهرالذيللشك!!الورت

قطعةمنواحدوجهعلىاشسمايكونالبارزالتصميما

وجهىعلىالرسميكونالتمثالحالةفيبينما،الصابون

!تالصالونأقصعةعلىالكربونورقةضع.الصابونقطعة

علىسهأااسلات.أ*صدو!ازرقةفوقالمرسومالشكلضع

حد:دخارخأصابوداأجزاءبحذرأزل.الصابونقطعة

الحوافأضسويةوأصابعكالأظاشرامبردا!شخدم.الشك!!

لعضرلضمالحاجةعندأوجزءأيكسرعندأصس!ةوا

ضمهالمرادالسص!أثلترطيبقملعضها،إلىالأجزاء

الأجزاء.تلتصقأنإلىالسك!تنصلبسطحعليهواضغط

الأجزاءالإضافة()الحلالالأسنانأعواداممتخداميمكن

الآخر.إلىأصابونامنش!ص!ثلإضافةأوبعضها،إلى

ناع!.بورقاصقله.أياملعدةيجفالنحتاترك

رأالأصالمجرابأطرافبدأص!حمهاالختلفةالأجزاءصقلويمكن

أسحت،الحمايةو،عاجىمظههرولإضافة.الكف!باطن

أطك.اطلاءأوضيليكالأابماددأ!مابونامعالجةيمكن

الألواناأوالمحفف!ريليكالأاستخدمملونةنحوتولعمل

.الملصقاتأصباعأوالمائية

الديكوباج.ان!:.المقتطعالورق!ن

تاريحية(.لرلبدةالملاحيةا!لنارةانظر:الفئار.

لتصويراا،ع!د(،1)التدالإعلانا:انف!!.لفئانا

فن،،النحت؟التجاريالإعلانفن؟الرسم،التشكيلي

العربي.التشيهلىالفنان

-)2291فرانسيسجورجمايكلفنترس،

طلاسمفكم!تم!شبريطهانيمعماريمهحدس1(.569

بفكقامحيث،القديمةالاثارعلمافيالأسراراأعقدأحد

منالقدماءالإغريقالمشعملهللخط)نظهامالخطيةبيتاطلاسم

فوقالخطيةليتانقوشرجدتوعام(.0053حواليقبل

ثريتلجزيرةكنوسولر،شياطيماتامنمصنوعةأقراص

لحلبذلتالتىالجهودك!!وباءتأم،009عامحوافي

هاو،شفرةقارئفنترس،!!حتىبالفشلالخصأهذاشعفرة

بيتاطلاسمامنفاأأنفنترسربرهن.ام153عامذأكفي

أحصتابةامرش!ظ!شيحتصإغرحتيأصلإلىيرجعالخصكيةأ

ونتجالقدماء.حريتجزيرةس!صان،الينويونيستعملهكان

لليونانالباكرالتاريخعنأف!صاره!االدارسونغيرأنذلكمن

إنجلترا.فيهيرتفوردشمايرويتهامستيد،فيفنترس!ولد.القديم

يرمعا.(-م5291)تروبر،فنتوري

ترسئمبادئفيوتصاميمهنظرياتهلحماهمتأمريكي

عليهااطلقوالتي،الحديثةالمعماريةالحرح!اتاه!اإحدى

القيمكتابهفينظرياتهشنتوريناقمق.الحداثةبعدممااسما

فينادىوقدأم(.)669العمارةفيوالتناقضالتعقيد

عصررموزوخاصةأحصلامميكية،اأمحمارةارموزبمزجكتابه

الحديتةالعمارةبأش!!الاشومانيةأمحمارةوافيالإيصاأأضهضةا

أحشائعة.االألنيةامرالمأخوذةالأف!صاروا

مننوعإلىالتوصلإلىيئهدفبأنهفشوريصى51

كتبوقد.لم!الفوضويةالحيوية!!أسماهبمايتسماالعمارة

فيجاسلاسمنالتعلمبعنوانمهماآخركتابا

دنيسوزوجتهإزينورستيفنمعبالاشتراكأم(،)729

الأمريكيةالعمارةأممتاباهذاينتقدبراود.سكوت

مدينةلعمارةمؤيدتحليلخلالمنالمدنوتخطيطالحديثة

أمحفوية.االتجاريةفيجاسلاس

خلالمننظرياتهوعرضشيلادلفيا،فيفنتوريأ!دو

(أم)639فنتوريفنامنزلهماشيلادلفياشتصميم!!

بأنهماالتصميمينالنقادفسروقدام(.69)دجيلدمنزأ!ر

رايتأعمالوخاصة،الحديثةالعمارةعلىعجوفايثلاد

المتأخرةأعمالهوتشمل.روهدرفانوميزلويدفرانك

لندنصالةفيسانسبريوجناحللفنونلممياتلمتحف

أم(.199عامفي)ال!ثنانللفنود

إفريقياجنوبحكومةخصصتهقدحصانتموطنثئدا

فيفنداتقع.أم499عامحتىالفنداشعبلسكنى

نتوت!ضترانسفالمنطقةمنالشرقيالشماليالجزء

إحداهما،مقاطعتينمنالقديمالإداريأضقسيماحسب

شرقيشمالوالأخرىالوطنيكروجرمتنزهغربى

وكانت2كم/1767أعليةامساحتهابلغت.بطر!مبيرج

توهوياند.عاصمتها

المنطقة.هذهفيالأصليونالسكانهمالفنداوشحعب

اللغاتوالأفريكانيةوالإنجليزيةاللوفندالغاتوتشكل

الرسميالسكانعدديتجاوزلار.المنطقةفيالرسمية

بصفةيعيشونمنهمكثيراولكن،نسمةالمليوننصف

برحلاتيقومونأوإفريقياجنوبفيعدةمدنفىدائمة

منأخرىأجزاءفيالعملبغرضموطنهممنيومية

إفريقيا.جنوب

الزراعةوتمثل،العاليةبالخصوبةفنداأراضيمعفمأوتمتاز

والفواكةال!تالرئيسيةالمحاصي!!وتشملفيها،الأششطهةاأه!

المصانعتقومالسكر.وقصبوالتبغالأرزواالشاميةوالذرة

وتختج،الفخاريةوالأوانيوالاحذيةالسجادبصناعةالمحلية

والمنحنيز.والجرافيتالحجريأ!حمااالمناجم
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دولةفىشيراتونفندق

للنزلاءموقعه!يئقطر

والتزلالسباحةمتعة

ونحتماطتالماءعلى

.أحرىترفيهية

الذينالحكامإلىأصولهمالفنداسكانينعسب

عام.002/1نحومنذالأصليينالمنطقةسكاناستعمروا

عامفيفنداباستقلالإفريقياجنوبحكومةاعترفت

إفريقيا،جنوبفيالعنصريةالتفرقةوبانتهاء.أم979

جمئالمواطن،م4991أبريل72منابتدأء،ألغيت

منجزءاوأصبحتالسودلسكنخصصتالتي)المعازل(

إفريقيا.لجنوبالإداريالنظام

أطناس.والسكىالراحةوسائلتؤمنمنشأةالفئد!

نأإلا،للنومحجرةتوفيرهيللفندقالرئيسيةوالخدمة

تقدير.أقلعلىواحدمطعمأيضابهايوجدالفنادقمعظم

وخدماتقاعاتالكبرىالفنادقوتوفركثيرمن

التجاريةالمحلاتالفنادقبعفتلكويضمللاجتماعات

التسلية.وسائلتوفرأنهاكما

أكثرتضمضخمةمبانبينالفنادقأحجاموتتراوح

منأقلعلىتحتويصغيرةوفنادقحجرةآلافثلاثةمن

الخدماتنوعيةالصغيرةالفنادقتقدمولا.حجراتعشر

الغرفأنإلا،الكبرىالمنشآتتقدمهاالتينفسها

عن-الغالبفى-أسعارهاتقلبهاالغذائيةوالوجبات

منالعديدملكيةوتعود.الكبرىالفنادقفيمثيلاتها

همأنهمكما،واحدةعائلةأفرادإلىالصغيرةالفنادق

بأنفسهم.يديرونهاالذين

لكلواحداموظفاالحديثةالفنادقمنالعديدويوظف

أربعمدىعلىالفندقموظفوويعمل.تقريباغرفتين

الراحةأسبابتوفيرأجلمناليومفىساعةوعشرين

غرفةكلبتنظيفالنظافةعلىالعاملونويقومللنزلاء،

غرفإلىواللفائفالأمتعةالحمالونيحملكمايومئا،

وسباكةبإضاءةمستخدموهفيعنىالصيانةقسمأماالنزلاء.

.جيدةبحالةالعملفيليظلالفندقوتدفئةوتكييف

وأيوالسرقاتالحرائقوقوعليمنعالأمنقسمويعمل

.مزعجات

التيالغرفخدمةالفنادقمطاعممعظموتوفر

والشرابالطعامإحضارطلبطريقهاعنالنزيليستيم

يطلبواأنبالفندقالنزلاءبإمكانكذلك.غرفتهفيإليه

منالفنادقبعضوتحقاضىوكيها.ملابسهمغسيل

والخدماتالغذائيةالوجباتأمافقط،الغرفةأجرةالزبائن

منالعديديقدم.كماإضافيةلرسومتخضمعفهيالأخرى

تقدمأنإمامحددبسعروالنومالطعامخدماتالفنادق

والعشاء.الإفطاروجبةأوفقطالإفطاروجبة

الفنادقمنرئيسيةأنواعثلاثةهناك.الفنادقأنواع

المنتجعاتفنادق2-التجاريةالفنادق-أ:هي

السكنية.الفنادق3-

بالقربأضجاريةاالفنادقمعظميقع.التجاريةالفنادق

المدنأو،الكبرىالمدنأواسطمنبالقربأوالمطاراتمن

لرجالأساساخدماتهاالفنادقهذهوتقدم.المتوسطة

.قصيرةبرحلاتيقومونالذينولهؤلاء،الرحالةالأعمال

خدماتوبمجالفخمبمحيطالفنادقهذهمنكثيرويتسم

واسئ.

بينالتجاريةالفنادقمعظمفيالخيارالزبائنويملك

الطعاموقاعاتالرخيصالمقهىبينتتراوحمطاعمعدة
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أنواعبعضالفنادقهذهمطاعمبعضوتقدم.الفخمة

فتضمالتجاريةالفنادقفيالتجاريةالمحلاتأما.الترويح

الصحف.لبيعومكاناالهداياومحلاتالملابعه!محلات

للحلاقةمحلاتالشجاريةالفنادقبعضتضمكما

حماماتعلىمنهاكثيرويحتوي،للتجميلوصالونات

أجخارية.االسوناوحماماتالسباحة

بإمكانواسعةصالاتكثيرةتجاريةفنادقوتضعم

للحفلاتاستخدامهاأخرىمجموعاتأيأونزلائها

أخغذيةاقسميقدمر.جتماعاتوألاللمؤتمراتأو،والولائم

هدهلمث!!الخفيفةوالوجباتالطعاموجباتأغندقبا

.المناسبات

أعسكنىواالراحةوسائلتقدموهي.المنتجعاتفنادق

يتمتعونالذينولهؤلاء،للسياحوالشرابوالطعام

الجولفملاعبالفنادقهذهبعضيوفركماباجازاتهما.

لمدةالنزلاءويبقى.أخرىونشاطاتوالسباحةوالتزلج

فنادقمعظماويقع.أسابيعوعدةأيامعدةبينتتراوح

نأإلاالبحر،بقرباووالجبالالبحيراتبقربالمنتجعات

م!!اساويصلحأس!جرىاأ!ددامنيمثريباالاحربعضها

رة.المجاالمناصه!!لس!صانالإجازاتلقضاء

اننرلاءيجتمعحيتتوش،مدينة!يالشرققصرفندقاستقبالقاعة

الوقت.دعضلقضاء

موسميا.العمليكونالمنتجعاتفنادقمعظموفي

إلىالناسمنكبيرةأعدادتسافرمثلاالباردةالأشهرففي

للتزلج.الجبالمنتجعات

النشاطاتبعضكذلكالمنتجعاتفنادقوتقدم

جنباتهبنيضممنهاوكثير،الفنادقبداخللزلائنها

وحمامات،التسليةألعابوصالاترياضيةألعابصالات

بعضفيبعضها،ويقدم.التنسوساحاتداخليةسباحة

منأخرىوضروباوالموسيقىاشأقصةأحروضأ،أ!أسدرا

أضسلية.ا

الزبائنإلىأكثرأوغرفةتؤجروهى.السكنيةالفنادق

الشققمبانيالفنادقهذهوتشبه،الزمنمنطويلةلفترات

والغسيلوالخدمةالطعامخدماتأيضاتوفرأنهاإلا

والكى.

منذالصغيرةالفنادقأقدمظهرت.تاريخيةنبذة

شكلفىمعظمهاوكان.م،قسنة0003حوالى

للسكنىالغرفيوفرونأصحابهاكان،خاصةمساكن

لاالفنادقهذهأصحابمنكثيروكانأطمسافرين.

وجباتيقدمونكانواأنهمكما،الغرفبتنظيفيقومود

منعددعلىكانماوكثيرا.شبائنهمفقطبسيمةأ

السريرحتىأونفسهاالغرفةاخرينيشاطروأأنأطسافرير

.الأحيانبعضفينفسه

فىيمكثأنالهندفيالأريافالمسافرفيوبإمكان

الراحةبيوتأنشأوقد.محددبسعر(اشاحة)بيتداك

وفي.م(.ق232-)272أسوكاالإمبراطورمرةلأول

فيالنزلمنكثيرشيدالميلاديعشرالسالغالقرن

التيالطرقمنقريباالأخرىالأوروبيةالدولوفيبريطهانيا،

وكان.الخيلتجرهاالتيالسفرعرباتعليهاتمركانت

فيالمرطباتوتحناولون،الراحةمنقسطاينالونالمسافرون

السفرعرباتتذاكرأيضايبيعالنزلصاحبوكان،النزل

.هناك

عشرالثامنالقرنخلالالنزلنوعيةتحسنتوقد

أعدادبدأتأوروبا،حينمافىالتيتلكوخاصة،الميلادي

أختراعأدىوقد.للنزهةطلباالسفرفيالناسمنكبيرة

بناءإلىالميلاديعشرالتاصيعالقرنفيالحديديةالسكك

السكةمحطاتبقربوتقعقبل،ذيمنأضخمفنادق

السكةسهلتوبذلك،الرئيسيةالمدنفىالحديدية

وهذا.الإجازاتوقضاءالناسمنلكثيرالسفرالحديدية

وفي،المنتجعاتفنادقبناءفيمشجعاعاملاكانبدوره

جانبإلىالضيافةبيوتأوحجما،الأصغرالفنادقبناء

.والجبالالبحيراتوعندالبحر،

اشتهرت،الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةوفي

المترفة،الضخمةبالفنادقوباريص!كلندنكبرىمدن
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مندوبىم!واثان،السعوديةف،بالرياريجنسيحياةفندق

المحلى.ممثلهممعجانبيعملاجتماعفيالشركات

كفندقالأثرياء،للنزلاءالتسليةضروبتقدمحيث

وكانتام988عامافتتحوالذيمثلا،بلندنسافوي

المطاعموبدت.حجرةكلفيكهربائيةإضاءةبه

اليومفنادقأما.الفنادقهذهلمثلمتميزامظهراالفخمة

المياهوبدورأت،الكهربائيةبالمصاعدمجهزةفهي

ماوكثيرأ.الزبائنتجتذبأخرىوبإمكانات،الخاصة

الهاتفأجهزةغرفةكلفيالعصريةالفنادقتوفر

والتلفاز.والمذياع

المدنفيظهرت،العشرينالقرنمنتصفوخلال

كان،الفنادقمنوفيرةأعدادالمتحدةالولاياتفىوخاصة

الفنادقهذهوكانتما.شركةتملكهاأوواحدفرديملكها

فعاليةأكثربشكلتعملأنبإمكانهافنادقسلسلةتشكل

جميعوتعمل.المستقلةالفنادقمعظممنأقلوبنفقات

كلهاوتحملنفسهابالطريقةالواحدةالسلسلةفنادق

الأخرىالفنادقالشبكاتهذهبعضوتدير.نفسهالالممم

السلسلةفنادقبعضتستخدمكما.الدولمنالعديدفى

وأمافرديشتريالنظاملهذاوتبعاالامتياز،نظامأواحدة

السلسلةفيالفنادقمنفندفملكيةامتيازحقماشركة

وسمعتهاالشركةالممماستخداممقابلوفى،وإدارته

الفندقدخلمنجزءبدفعأيضاالمالكيقومالمعروفين

للشركة.

تقلصإلىالحديثةالواحدةالسلسلةفنادقنموأدىوقد

نأإلاالأفراد،طريقعنتدارالتيالضخمةالفنادقعدد

وتصنف.باقيةظلتحجماالأصغرالمؤ!سساتمنكثيرا

تقدمها.التيوالخدماتللتسهيلاتتبعاالفنادق

كونراد.،هلتون،الموتيل،الشباببيت:أيضاانظر

للمحيطامتدادافنديخديجيعد.!خليجفئلىي،

عننيوبرونسوكيفصلالذي،الشماليالأطلسي

كما..الخليجعرضويبلغبكندا.الغربيةنوفاسكوتيا

حواليمسافةإلىالداخلفيويمتد،المصبعند

وحوضشيجنتكوخليجإلىيتفرعحيثكم،042

خليجفىكرواكوسانتجونسانتنهراويصب.ميناس

.الشمالناحيةمنفندي

وجزرهبمدهفنديخليجمنالأعلىالجزءويشتهر

فيوينخفضيرتفعحيث.العالمفيالأعلىهوالذي

هذهمثلوحركة.أم5منأكثرإلىأحيائايصلمدى

التعريةطريقعنالثفالةبتراكممصحوبة،الضخمةالمياه

لطيورغذائيامركزاتستخدممالحةمستنقعاتكونت

يمدالأسفلفنديخليجقاعأنكما.المهاجرةالشواطئ

.الحيتانذلكفيكابمابالغذاءالمائيةالأحياء

خليجإلىالوصولفيالأوروبيونالمستوطنونبدأ

اقتصادويعتمد.الميلاديعشرالسابعالقرنبدايةفىفندي

والكركند،والرنجةالملزميالمحارمصائدعلىاليومالمنطقة

وبناء،والتعدين،والدواجنالماشيةومراعي،المروحيوالمحار

والسياحة.الأخشابوإنتاج،السفن

المائيةالكهربائيةللقدرةمولدأقيمأم849عاموفي

فىرويالأنابولسمدينةقربكيلوواط02).00بقوة

محاولةفىنوفاسكوتيا،

للمدالجبارةالقوةلتسخير

عاموفي.بالخليجوالجزر

الذينالعلماءعثرأم859

الجزءفييعملونكانوا

،فنديخليجمنالأعلى

نادرديناصوربقاياعلى

مليون002بعمرهيقدر

فنديخليجموقعوالجزر.المد:أيضاانظر00
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أطس!قةاوتضممدلها،وكبرىفنزويلاعاصمةكاراكاسفيسكنيةمنطقة

المبميةأضقليديةاالميوتمح!بسرعةالحديتةالسكميةالألنيةهذهمتلحلت

ألبيت.

فنزويلاجمهورية

فيويأجمماالجنوبيةأمريكابلدانمنمزدهربلدووويلا

.وتصديرهالنفطإنتاجفيالعالمتتصدرالشيالدولعداد

العشرينالقرنعشرينياتخلالالنفطظهوروقبل

الجنوليةأمريكادولعدادفيفنزويلاكانت،الميلادي

الزراعيةالمنتجاتعلىيقوماقتصادهاكانفقرا،الأكثر

الذيالدخلبفضلفنزويلا،تمكنتلقد.والبنكالكاكاو

للتنميةضخمةبرامجتنفيذمن،النفطصادراتعليهاتدره

والتحديث.الصناعية

الجنوبيةلأمري!!االشماشالساحلعلىفنزويلاتقع

رقعةعبرالجبالسلاسلوتمتد.ال!صاريبىالبحربمحاذاة

كثافةالأكثرالإقليموهوفنزويلا،شماليمنواسعة

كاراكاستقعالإقليمهذاوفىالبلاد.فيبالسكان

،الأطرافمتراميةسهولوهناك.المدنوأكبرالعاصمة

فنزويلا.منالأوسطالجزءإلىتمتداللانوس،سهولتدعى

الجزءتغصالارتفاعالقليلةوالجبالالمرتفعةالنجودأنكما

البلاد.منالجنوبى

الفنرويليةالمدنمعظموفى.الطوابقالمتعددةالسكنيةالأبنيةمنالكتير

فماءفيأوسطوجزءواحددورمنتتألصوالتى،الأسباكطالطرارع!

وجميع.المدنفيفنزويلاسكانمن%39نحويقطهن

اسحكانومعظم.الأ!مبانيةاللغةيتكلمونتقريباالفنزويليين

وإفريقية،،أمريكيةوهندية،أوروبيةأصولمنينحدرون

بينها.فيماتزاوجت

فنزويلاأرضفوقنزلقدكولمبوسكريستوفركان

العالىإلىالثالثةرحلتهنطاقفيأم،894عامالحالية

فياليابسةفوقلهنزولأولذلككانوقدالجديد.

وصلواممنأوروبيونمستكشفونوجدبعدفيمار.الأمري!!ت

أعمدةفوقبيوتهابنيتهنديةقرىفنزويلا،غربيا!شماإلى

وعادتماراكايبو.وبحيرةخلئفنزويلامياهعلىأقيمت

حيث،الإيطاليةالبندقيةمدينةإلىالمكتشفينببعضالذاكرة

فنزويلا،باسمالمنطقةفسمواالماء،امتدادعلىالألنيةتقوم

بعد،وفيما.البندقيةتصغيرتعنيالتيالأممبانيةاللفظةوهي

منالشماليالجزءفيواسعةرقعةعلىفنزويلااسمأطلق

،عام003زهاءفنزويلاأسبانياحكمتوقد.الجنوبيةأمريكا

امشقلالها.فنزويلاأعلنتأم181عاموفى



الحكمنظام

أتمواممنالمواطنينولجميع.اتحاديةجمهوريةفنزويلا

.الانتخابفيالحقتجاوزوهاأوالعمرمنعشرةالثامنة

ستةالدولةتبنتالحاضرالوقتإلىام181عامومنذ

بهالمعمولفنزويلادستورإقرارتموقددستورا.وعشرين

.أم619عامحاليا

يختخبهللجمهوريةرئيصهناك.الوطنيةالحكومة

التنفيذيةالسلطةورئيسالدولةرئيسوهو،الشعب

خمسكلمرةالجمهوريةرئيسوينتخب.للحكومة

السلطةيمثلالذي،الوطنىالكونجرسويتألف.سنوات

أعضاء،302ويضمالنوابمجلسمن،التشريعية

المقترعونوينتخبعضوا.94ويضمالشيوخومجلس

لفترةالشيوخمجلسوأعضاءالنوابمجلسأعضاء

محكمةأعلىالعلياالعدلمحكمةوتعد.سنواتخمس

البلاد.في

ولاية،عشرينإلىفنزويلاتنقسم.المحليةالحكومة

وإقليمولايةولكل،اتحاديةومقاطعةاتحاديينوإقليمين

يعينهوحاكم،الشعبينتخبهاتشريعيةهيئةومقاطعة

فيالجزرمنالعديدللدولةفإنكذلك.الجمهوريةرئيس

لسلطانتابعةاتحاديةإقليميةوحداتوهي،الكاريبىالبحر

الدولة.

موجزةحقائق

.سكاراكا:صمةالعا

الأمحبانية.:ارسميةاللغة

فمؤويلا.جمهورية:الرسمىالاسم

.2كم050،219:المساحة

بيرماأكم،لأ271والجسوبالشماللينما:القصوىا!لسافات

كم.6.812لساحليا.الخطأكملم948والغربالشرق

س!إلبحر.مستوىفوقم5لم".2:لوليفاربيكوالأقصى:الارتفاع

الساحل.بمحاذاةالبحرسطحمستوىالأدنى

02لم094،،،،أم699لعامالتقديريالسكانعدد:السكانعدد

.2اكملسمة32:السكانيةالكثافة

أم099عامتعداد.ريفيون7%حضر،39%:السكانيالتوزيع

م1002عامالتقديريالسكانعدد.أنسمة8لم4،.2655

والحليبوالبيضوالدجاجوالأبقارالموز:إلزراعةا9لرئيسية"المنتجأت

والبن.

يةلأغذا،الفولاذ،لألوميوما،البتروكيميائيات،المفطتكرير:لصناعةا

لنسيح.ا،المحفوظة

لطيعي.االغاز،النفط:ينلتعدا

سل.للوالمجدا:لوطنيالنشيدا

النقود.الظر:،الصعرىالوحدةلمعرفةالبوليفار.الرئيسيةالوحدة:العملة

537للافنزو

ويبدو.الوطنيالكونجرسمقركاراكاسفيالفنزويليالبرلمانمبنى

.أم872عامالبناءاستكمالتملقد.الواسعفائهمىجزءالصورةفي

فنزويلاعلمأقر.الرسميلمحرويلاعلم

عام،الحكومةتستحدمهالذيالرسمي

يحملفلاالوطيالعلمأما.أم549

الرسمي.المبالةشعار

!

!!

يرمز.الرسميالنبالةشعار

إلىيعدوالديالفرس

القيمحزمةوترمز؟الحرية

يرمزكما،الوحدةإلى

.الاستقلالإلىالسيفالى

امتدادعلىالجنوبيةأمريكامنالشماليالساحلع!تقعفنزويلا

وغايانا.والبراريلكولومبياوتحدهاالكاريبيالبحر

المتحدة!لإبات-3-لمهصالمبهامينجزر---------3--!+-ص----صى*ءنإلس!طأرون

!كوريح!-حمني-!بر8-!جمهيورية%

---!ميس-ص؟"طدؤكيتيه!ا!*تتى---لأ-------!؟وو2!!ص!س:

بليزكع!حا!حاماص-بورتوريكولمجطا

--هند"ص.!أالإطلشحىا

!ك!ىكلىلا!للحرا!أئيالمئمصا

ا!!ا!-ش-!-"هـ9سءو-!؟وتوباجوأدئرينيد

ستاري!!فيلمحنزويلا!لا.لن!س

)كر/كؤلومبيا!-3اغبالا

لمأأ،لأكلسواءح!

الأ!ال!وي-ءأ%ي!لمجحط-؟الجنوبيةأ!إح!ححؤصأبنلم

-داسلاإالبراقللأ

ببرواشمالى

كخوصلملأ،!31ح!طص(-."،كك!!أا
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جندي.00096حوالطقوامها.المسلحةالقوات

والحرسوالجويةوالبحريةالبريةالقواتفىيعملون

التاسعةسنبلوغهمبعدالشباناستدعاءويمكن.الوطنى

.سنتانومدتهاالعسكريةالخدمةلتأديةعشرة

السكان

فنزويلاسكانعدديبلغ.السكانعدد

المدنفييقطنونمنهم39%.نسمة094.02).00

الريفية.المناطقفييقطنونوالباقون،والصغيرةالكبيرة

فيمدينةوأكبرالعاصمة،كاراكاسسكانعددويبلغ

سكانعددويبلغ.نسمةالمليونورلغمليوننحوالبلاد،

وثلثملايينثلاثة(الكبرىالعاصمةوضواحيها)العاصمة

سكانعددأخرىمدنستفنزويلاوفى.نسمةالمليون

هيالمدنوهذه.نسمة000.004علىيربومنهاكل

،وماراكايوماراكايبو،غوايانا،ومحيودادباركيسيميتو،

وبلسمية.،ريوبيتا

تقطنكثيرةهنديةقبائلهناككانت.السكانأصل

يأ،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةقبلالحاليةفنزويلا

علىالأسبانيونانتصرولقد.للمنطقةأمحبانيااستعمارقبل

السودبالعبيدجاءواأنهمكما،الهنديةالقبائلمنالكثير

والسود.والأسبانالهنودمنكثيرتزاوجوقدإفريقيا.من

أصلمنفنزويلاسكانثلثيحواليفإنهذا،يومناوفى

أسودأوأبيضأصلمنينحدرونالذينالسكانأمامولد.

عددمنالباقيةالنسبةفيشكلونخال!،هنديأو

.السكان

ألوبا01ا!نتيلجزرا-،
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منالخمسينياتفيوبخاصةأم،!45عاموبعد

إلىوالكولومبيينالأوروبيينمنالكثيرنزح،العشرينالقرن

الأوروبيينمعظمجاءوقد.العملفرصعنبحثافنزويلا

منالكثيرأنكما.والبرتغالوإيطاليا،أممبانيا،من

فيشرعيةغيربصفةفنزويلاإلىقدمواالكولومبيين

العشرين.القرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

بالأسبانية،الناطقينمنتقريباالفنزويليينجميع.اللغة

مناطقفييقطونالذينالهنودأماللبلاد.الرسميةاللغة

القبلية.اللغاتمختلففيتكلمون،نائية

دولبعضمعبالمقارنةفنزويلا،تتميز.ا!لعيشةأكلاط

وبصورةفيها.المجتمعبانفتاح،الأخرىاللاتينيةأمريكا

الفوارقأساسعلىالناسبينحادتمييزهناكفليس،عامة

الدولعنفنزويلافتختلفهذاوعلى.الطبقيةأوالعرقية

العرقىالأصلعلىيقومصارمطبقىنظامفيهايسريالتي

الفرد.منهينحدرالذي

منالكثيرأخذ،العشرينالقرنأربعينياتومنذ

وقد.المدنإلىالريفيةالمناطقمنالنزوحفيالفنزويليين

تضمإذالقطر،فيالوسطبىالطبقةنموالمدننموواكب

لدىوالعاملينالاعمالرجالأفرادهابينالوسطىالطبقة

وينعم.المهنيينوسائروالأساتذةوالمحامينوالأطباءالدولة

العيش،برغدالفنزويليينمنالوسطىالطبقةأبناءغالبية

ويستمتعونالسياراتويمتلكون،الهندامبحسنويتميزون

ذاتبيوتفيالعائلاتبعضتعسكن.بانتظامبالعطلات

فناءبوجودوتتميز،الأسبانيالطرازوعلىواحدطابق

نأالمدنمعظمفيحاليايحدثماأنإلا.البيتيتوسط

سريع،نحووعلىمحلها،تحلغدتالبيوتهذهمثل

الطوابق.المتعددةالأبنيةفيالسكنيةالشقق

لايزالالفقرأنإلا،الوسطىالطبقةنمومنالرغموعلى

منوالكثير،نادرةالمساكنأنكما.رئيسيةمشكلة

مساكنتضمسكنيةتجمعاتفييسكنونالفنزويليين

غيربصفةعليهاأيديهموضعواممنبالناسمكتظةعشوائية

ومعظم.المدنأطراففىواقعةالتجمعاتوهذه.شرعية

الحرفيةالمهاراتإلىيفتقرونالذينالعمالمنالناسهؤلاء

يعمدونمنهموالكثير.الريفيةالمناطقإلىينتمونوالذين

فيها.ويسكنونرانشوتدعىصغيرةأكواخبناءإلى

داخلكبيرةمناطقفيالرانشوأكواخمنالالافوتتوزع

حولها.وماالمدنمنكثير

الحكومةتنفذالشمرينالقرنمنالستينياتومنذ

للفقراءبمالمعيشيةالأوضاعلتحسينجبارةبرامجالفنزويلية

والماءوالكهرباءالبناءموأد،المثالسبيلعلى،وفرتفقد

علىوعلاوةالرانشو.أكواخسكانلبعضالصحيةوالمرافق

.المدنمنالعديدفيعامةسكنيةوحداتبناءتمفقدذلك

وأالفضويليةالمد!فييشاسةسسططتشغطي،عشوائيةسكيةتجمعات

تشبه،صغيرةأكواحديتؤيماالسكانثلثيقطنكاراكاسولى.حولها

رانشو.منهاالواحديدعىالتيالمساكنهذه

فيالحياةتحسينشأنهامنإجراءاتالحكومةاتخذتكما

إلىنزوحهممنبدلأالمزارعفىالناسيبقىبحيثالريف

فيعمدتقدالحكومةأنكمابسكانها،تعجالتيالمدن

الوقشقإلى،المثالسبيلعلى،الريفيةالمناطقمنالكثير

تعليميةمراكزوإنشاءالكهرباء،خدماتوتوسيع،المعبدة

وصحية.

السوداء،الفاصولياالمأكولاتقائمةفييدخل.الطعام

والأرز.(،الحملالسانالجنةموزيدعىالموزمنونوع

أوالخنزيرلحمأوالبقرلحممععادةتؤكلالمأكولاتوهذه

منمصنوعمستديرالتقليديوالخبز.السمكأوالدجاج

يشترونالفنزويليينأنإلاأريبما.باسميعرفالذرةدقيق

المألوفومن،المركزيةالأسواقمنالجاهزةالأطعمةأيضئا

.كاراكاسفيللامستجماممكانايعدالرصيفعلىمشمسمقهى

المماطقمنوهىجرانديسابالاصنطقةفيشارعفيالمق!يقع

المدية.فيالتجاريةللأسواقالرئيسية
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لهتشتهرالديالشعبيأطقا.الأبيضالخبزيأكلواأن

عيدمناسبةفيتقدمالأكلةاوهذهالهالاكاهوفنزويلا

الذرةعجينمنالأحصلةتتألف.رئيسيةبصورةالميلاد

تغليفهبعدويط!الأطعمةابمختلفيحشىالذيالشامية

الموز.ورقأنواعأحدمنمصنوعةبلفافات

أكثرالقدمكرةولعبة،القاعدةكرةلعبةتعد.الترويح

ذإفنزويلابمفيألمتفرجيناساطأربينشعبيةاشياضةأنواع

جما!هـعغ!يرةأمامفيهابمبارياتمحترفةرياضيةفرقتقوم

رياصةالدنمنأمحديدافيوتجري.المدينةملاعبفي

أساس،اصنفسهأ!دداتجتذبأ،أنهاإلا،الثيرانمصمارعة

ويليونأغهـفارأصلا.ياضيةأاالمبارياتأحداثتجتذبهكما

أصشعبيةااشقصاتسسيئفمنوالرقص!.الموسيقىتستهويهما

الرقصاتوتلك.الإيقاعذاتالمثيرةالسالسارقصة

ورقصةالميرينغوكرقصةبالحيويةالمفعمةالسريعةالكاريبية

أغول!طوريةاهوروبورقصعةهناككذلكالغواراتشا.

بضر!تتميزأضيا-الرقصةهذهوتؤدى.الفنزويليةالوطنية

آلاتأنغامعلى-الأرضرعلىقوياضرباالقدمأخمص

)الحشخاشساتواللاراكماأوتار(بأربعة)قيثارالكوترو

اجارركاشرسيتىطوفإنكذأ-كأجقط!ت(.امنالمصنوعة

.الفنزويلي!تالشبانأوساطفي

يمثلأحصاثوأجكاأصصارىائفةصاأمذهبأ!لايزا.الدين

بعيد.أمدمنذعنزويا،بهتدينأ!دياأضقليدياالدين

ليسذلكأنإد!المعمدانيير.أمماثوليكامنأصاساومعظما

.العبادةحريةي!!لفالدستورللبلاد،الرسميبالدي!

منذكبيراتحسنافنزويلافيالتعليمتحسن.التعليم

نسبةهناكالحاضرالوقتففي.العشرينالقردمعتينيات

أوالعمرمنعشرةالخامسةبلغواالذينالسحانمن%85

النحسبةوهذه.وال!ضابةبالقراءةيلمونممنوهمتحاوزوها،

الرئيسيةألمشكلاتامنأنإلا.أم069عام63%مقال!!

والعلماء.المهرةأمحمالانقصمشكلةفنزويلاتواجههاالتي

للابتعاثبرنامجبتنفيذالحكومةشرعتأم749عاموشي

أسدراسيةاالمنحآلافلخصيصبموجبهتم،واسعنطاقعلى

الجامعة.سنفيههاممنللفنزويليين

الذينالأطفالجميععلىالفنزويليالقانونيوجب

الالتحاقعشرةوالثالثةالسابعةبيماتأعمارهمتتراوح

الرسميالتعليميتلقواأنالفنزويلي!توبإمكان.ألدرسةبا

الدرا!حةمرحلةحتىأ!الأطفااروضمةمرحلةمنبالمجان

وخمسحكوميةجامعاتعشرلةالدرفيوتوجدالعليا.

وهي،المركزيةفنزويلاحامعةأكبرها،حاصةجامعات

.كاراكاسفيحكوميةجامعة

منللعديدأمكنأصعشرين،االقرنخلال.الفنون

فمن.عالميةشهرةايحرزرأنالفنزويليينوالفنانينأممتابا

أندريهوالشاعرلاباراديتيريزاالروائيينأعتاباكبارب!

ملأتالذيالكاتبأنالمرجحمنأنهإلابلانكو.إيلوي

أيضاشغلالذي،غاليغوسرومولوهوالآفاقشهرته

فقد.أم489عامالبلادفيالجمهوريةرئيحه!منصب

أقاليملختلفالمميزالطهالغالأدبيةبريشتهغاليغوسرسم

التيباربارا،دوناروايةمثلالرواياتمنعددفيفنزويلا

روايةام(،)359كانايماروايةأم(؟)929عامظهرت

الفنزويليينالفنانينطليعةوفيأم(.)379الفقيرالزنجى

اليجاندروالتجريدياناشسامانأ!شريناأتحرناخلاأ

سوتو.زجيسالرتيرأو

الأمثلةفمنرائعا.معمارياشنافنزويا،أنتجت!صما

فنزويلاجامعةفيالجامعيةالمدينةهندسةعليهأسةالداالباررة

يبرزالذي،المع!اريالتصميمبينالتكاملحيث،المركزية

الزيتية،الجداريةوالصورواضحا،إبرازاالأبنيةمعالم

.الخيالنسجمنالمستمدةوالتماثيل

اليابسةأقاليم

وهي:فنزويلافياليابسةمنرئيسيةأقاليمأرلعةفاك

لممهول3-الأندينمرتفعات2-مارا!صايبوحوض!-أ

غيانا.صهـتفعات4أسلانوسيا

الشمالفىماراكايبوحوضيقعمماراكطيبو.حوض

حولهاوماماراكايبوبحيرةمنويتألففمزولجلامرالشرجما

فىبحيرةأكبرماراكايبوبحيرةوتعد.المنحفضاتمن

.2153.12قدرهامساحةتشغلإذبمالجنوبيةأمري!صا

عرفالنفطمناحتياطيأكبرماراكايبوحوضفيويوجد

.الانحتىالقارةفي

جنوبمنال!ندينمرتفعاتتبدأ.الأندينمرتفعات

فيويقطنفنزويلا.شماليإلىوتمتدماراكايبو،حوضغربي

ثلاثةإلىالإقليموينقسمفنزويلا.سكانمعظماالإقليمهذا

-2ميريداسلسلة-أ:الشرقإلىأخربامنوهي،أقسام

الشرقية.الشماليةالمرتفعات3-أ!سمم!اادرتنصعات

مرتفعة.ونجودجبليةسلاس!!منتتألفميريداسلسلة

شنزويلا،فىذروةأعلىوهيبوليفار،بيكوارتفاعيصل

البحر.سطجمستوىفوق05!ر200إلى

جبليتينسلسلتينمنتتألفالوسطىالمرتفعات

هاتينبينتوجد.الكاريبيالساحلبمحاذاةمتوازيت!ت

المرتفعاتأنويذكر.خصبةلممهولالجبليت!تالسلسلتين

منطقةأيةمنأكثروالصناعاتلالسكانتغصأ!سطىا

فنزويلا.فيأخرى

قليلةجبالمنتتألف!الشرقلةالشماليةالمرتفعات

تشتهرأضياالطبيعيةالمعالمومن.هضبيةوأراضالارتفاع

كاريبي.مدينةمنبالقربغواتشاورمغارةالمنطقةهذهلها
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علىوروافدهالنهرويعمل.اللانوسلسهولالجنوبية

عبروتمتدماراكايموحوضغربيجسو!منتبدأالأندينمرتفعات

ويرى.الصعيرةوالمدنالمزارعمنكثيرالجبالوفيفنزويلا.لتحمالي

بعنالمجه.الحزريتعهدوهوفلاحالصورةفي

تأويغواتشاورتدعىالتىالضخمةالطيورالافإنإذ

الطورهذهأنبالذكروالجديرفيها.لتسكنالمغارةهذهإلى

أورينكونهرويمتدفنزويلا.مناطقأكثرمنالمياهتصريف

البلاد.فىنهرأطولوهو،كم66022بطول

سهولمنواسعةرقعةالأبقارتربيةمزارعتشغل

هذهيتعهدونالذينالبقررعاةعلىويطلق.اللانوس

أيضا.زراعيةأراضيىالرعاةولهؤلاء،لانيروساسمالمزارع

زراعةفإنلذا،الجفافموسمبطولالإقليمهذاويتميز

.الريعنتستغنيلاوالسمسمكالأرزالمحاصيلبعض

مهمة.نفطحقولاللانوسمنالشرقيالجزءفيوتوجد

اللانوس،جنوبغيانامرتفعاتتقعغيانا.مرتفعات

وهناكفنزويلا.مساحةنصفيقاربماوتحتل

العميقالنحتبعمليةتقومالتيالجريانالسريعةالأنهار

شلالاتوهناك.الإقليممنالعاليةالنجادفيوالتعرية

وهذه،العالمفىللمياهمساقطأعلىوهي،آنجل

فىم979ارتفاعمنبقوةتهويالشلالات

رقعةالاستوائيةالغاباتتغطيكذلك.غيانامرتفعات

مرتفعاتفىتقطن.للإقليمالجنوبيالجزءمنشاسعة

هناكأنإلا،وهناكهنامتناثرةالهنودمنقبائلغيانا

الإقليمويدخر.بالسكانآهلةغيرعديدةمناطق

والبوكسيت،الألومنيومخاماتمنثمينةكميات

بعضعلىالسدودأنشئتوقد.والذهبوالحديد

تولدالأنهارتلكوغدتغيانا،منالقريبةالأنهار

الكهرباء.منكبيرةكميات

المغارةهذهوفي،الجنوبيةأمريكاشماليفيإلاتوجدلا

رئيسية.بصفة

مرتفعاتبيناللانوسسهولتقعاللانوس.سهول

يبدأالذيأورينكو،نهرويجريغيانا.ومرتفعاتالأندين

الحدودبمحاذاةالشرقإلىالغربمنغيانا،مرتفعاتمن

لمناخا

الإقليمفىجميعهاتقعفنزويلاأنمنالرغمعلى

إقليممنشفاوتالحرأرةدرجاتمتوسطأنإلا،المداري

عنللارتفاعتبعاوذلكالبلاد،أنحاءمختلففيلاخر

علىحارةفالمنخفضات.رئيسيةبصورةس!إلبحرمستوى

سهولاللانولرسهول

إلىتمتدالانحدارحفيفة

وفي.فنزويلاأواسط

المزارعمنالعديدالإقليم

البقررعاةفيهايقومحيث

باللاليروسيدعودالدين

وهمالبقرقطعانبرعي

كماالخيلظهورعلى

.الصورةفييرى
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هوالسنويةالحرارةلدرجاتمتوسطأعلىإنإذ،السنةمدار

والجزءاللانوسسهولمنالأوسطالجزءفييلاحظ،م28

أكثرفالمناخالمرتفعاتفيأماماراكايبو.حوضمنالشمالي

فيالسنويةالحرارةدرجاتمتوسطيبلغإذبكثير،برودة

م.915ميريداعندالأندلنمرتفعات

منكبيراتفاوتايتفاوتالأمطارهطولمقدارأنكما

السنويالتساقطمتوسطيبلغإذفنزويلا.فيلاخرجزء

منالغربإلىالواقعةبيريهاجبالفيسم503حوالي

ح!تفى.الحنوبيةغيانامرتفعاتوفىماراكايبو،بحيرة

تتصفأ!صاريبياأصساح!!امنحصبيرةرقعةأنيلاحظ

الماطة!بعضفيلأعصوااكميةتتجاورولا،بالجفاف

فتتناوبالبلادأجزاءمنتبقىلماوبالنسبةمشويا.سم04

اللانوس!سهوأ!وفي.والجفافالأمطارمواسمفيها

سم.ا..السنويالهطولمتوسطيبلغالشرقية

الاقتصاد

بالنسبةالمعيشةمنعالبمستوىالفنزويليونيتمتع

إنتاجإلىرئيسيةبصورةذلكومرد،الإتينيةاأمريكاأسسائر

موزعةغيريلاضواتثررأنإيلا،النفطمن11الدولة

أجطالةوأالفقريعدو،اصشعصاأفراد!!متكافئاتوزيعا

صعوبةوهناك.ألمناطقبعف!تعانيهمارئيسيت!تمشكلتين

تذبذبعنالناجمالاقتصاديلاممتقراراعدمهيأخرى

النفط.أسعار

تدخرهطبيعيموردأهمالسفط.الطبيعيةا!لوارد

حوضفيإنتاجاالزيتأكثرحقولوتقعفنزويلا.

فنزويلاوتحصل.الشرقيةاللانوسسهولوفيماراكايبو

الزيت.حقولمنالطبيعيالغازمنكبيرةكمياتعلى

منضخمةاحتياطيةكمياتفنزويلاتمتلككذلك

والجبسوالذهبوالماسالحجريوالفحمالبوكسيت

.الفوسفاتوصخور

مرتفعاتفيكارونىنهرعلىالمقامغوريسدويعد

سدودإنشاءوبالإمكان.العالمفيالسدودأكبرمنغيانا

لتوليدالإقليمفيالاخرىالأنهارمنكبيرعددعلى

الكهرباء.

تثغيلعلىالخدماتصناعاتتعمل.الخدماتصناعة

صناعاتوتشتملفنزويلا.فيأعاملةااليدمن%06حوالي

كالتعليمالاقتصاديةالأنشطةمنعددعلىالخدمات

الفنادقوإدارة،التجزئةوبيعالجملةوتجارة،الصحيةوالرعاية

مصادرمنمهمامصدراالسياحةوتعد.النقلوشركات

فنزويلا.فيالخدماتصناعاتمنللعديدبالنسبةالدخل

بيعتجارةالبلادفىبالخدماتالمتعلقةالرئيسيةالفعالياتومن

بالجملة.المعدنيةوالمنتجاتالأغذية

والجدير.الفمزويليةالصادراتعائداتمر8%.تدرالنفطصنماعة

حوضمنعليهالحصوليتمالزيتسالأكبرالقدرأدأرر!صلا

.أعلاهماراكايبوسحيرة!يآلارعدةوهساكمارا!صاسو.

حواليالنفطيةالصناعاتتوفر.النفطيةالصناعات

فنزويلاتعدإذبمالصادراتمنفنزويلاعائداتمن08%

معظمتصدروهي.للنفطالمصدرةالعالمدولأكبرمن

فيهاالنفطةالصناعةوتتميز.المتحدةأ!لاياتاإلىنفطها

كبيرا.اعتماداالاليةالميكسةعلىباعتمادها

عامتجاريةبكمياتفنزويلافيالنفطإنتاجبدأ

حتىالازدهارفيتأخذلمالنفطصناعةأنإلاأم،179

الزيتبإنتاجتقومكانتفقد.العشرينالقرنعشرينيات

شركاتوبخاصة،أجنبيةتجاريةشركاتوتسويقه

الأرباحتتقاسمالشركاتتلكوكانت.مساهمةأمري!صية

عامأسهمتفنزويلاأنإلا.الفنزويليةالحكومةمع

للنفطالمصدرةالدولمنظمةتأسيسفيأم069

الدولمصالحخدمةعلىأوبكمنظمةوتعمل)أوبك(.

اعتماذامنهادولةكلاقتصاديعتمدوالتيفيها،الأعضاء

الحكومةعمدتوقد.النفطمنصادراتهاعلىكبيرا

الأجنبيةالنفطشمركاتإخراجإلىتدريجياالفنزويلية

صناعةعلى(السيطرة)أيتأميموإلىالبلاد،فيالعاملة

.ام769عاممطلعمعبرمتهاالنفط

حثيثاسيرايسيرفنزويلافيالتصنيعلايزال.التصنيع

تشغيلعلىيعملوهو.أم079عاممنذالتطورنحو

النفطمعالجةوتعدالبلاد.فيالعاملةاليدمن%أ5حوالي

مصافيتنتجإذ؟الصناعيةالأنشطةطليعةفىصناعيا

والموادالوقودمنكبيرةكمياتفنزويلافيالزيتتكرير

البلادفىالأولالمركزماراكايبومدينةتتبوأ.البتروكيميائية

التيالأخرىالمصنعةالمنتجاتبينومن.الزيتتكريرفي

المصنعة،والأطعمة،والإسمنت،الألومنيومفنزويلاتختجها

رئيسيامركزاغياناسيودادمدينةوتعدوالنسئ.والفولاذ،
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منمتنوعةتشكيلةوهناكوالفولاذ.الألومنيوملإنتاج

وباركيسيميتوكاراكاسفيإنتاجهايتم،المنتجات

وبلنسية.

فنزويلافىالعمالمن%51حوالييعمل.الزراعة

والذرة،والبنالموز،علىالرئيسيةالمحاصيلوتشتمل.بالزراعة

منالأبقارالمزارعونيربيكذلكوالأرز.،والبرتقال،الشامية

لاالمزارعنصفمنوأكثر.والدواجنوألبانها،لحومهاأجل

المزارعأنإلاهكتارا.عشرينعلىمنهاالواحدةمساحةتزيد

الكمياتمعظمتنتج،المواشيتربيةمزارعفيهابما،الكبرى

الزراعي.فنزويلاإنتاجمنالتجارية

يديرهاالفنزويليةالمزارعإجمالينصفحوالي

وهناك.مستأجرةمنها%13يقاربماوهناكأصحابها،

ولالهابمالكينلاهمأراضييزرعونممنالناسمنالكثير

فييقطونالأشخاصهؤلاءومعظم.بمستأجرينهم

الأراضىمنصغيرةقطغايزرعونوهناك،منعزلةمناطق

بهيسدونماإلاينتجونلاأنهمكماكولوكو.تدعى

عكفتالميلاديالعشرينالقرنستينياتوفي.رمقهم

منللعديدزراعيةقطعتأمينببرامجالبدءعلىالحكومة

.الأرضإلىتفتقرالتيالريفيةالأسر

بينالنفطبعدالثانيةالمرتبةالطبيعىالغازيحتل.التعدين

المنتجاتوتشتمل.التعدينمنالرئيسيةفنزويلامنتجات

والفحم،البوكمسيتعلى،الأخرىالرئيسيةالتعدينية

.والفوسفاتالحديد،وخاموالذهب،والماس،الحجري

حبلويقعفنزويلا.فيالرئيسيةالصناعاتمنالحهديدخامتعدين

الحديدخاماتفيهاتكمنالتيالجبالمنوغيره)أعلاه(بوليفارسيرو

فنزويلا.ج!وبيفيغيانامرتفعاتفىالممتازة

النفطةوالمنتجاتالنفطيأتي.الخارجيةالتجارة

البلادوارداتأمافنزويلا،صادراتمقدمةفيوالألومنيوم

الصناعية،والالات،الكيميائيةالموادعلىفتشتملالرئيسية

فىفنزويلابمتشتركالتيالدولأهمومن.النقلومعدات

.واليابانوألمانيا،،المتحدةالولاياتالتجاريالتبادل

كاراكاستربطحديثةطرقهناك.والاتصالاتالنقل

ماراكايبو،فيهابمافنزويلا،فيالأخرىالكبرىبالمدن

المناطقفيالطرقمعظمأماغوايانا،وسيوداد،وبلنسية

بضعةسوىالبلادفىيوجدولا.معبدةفغيرالريفية

الحديثةالسريعةالطرق

الرئيسيةالمدنبينتربط

عامةيطلقفنزويلا.فى

الطرقملتقىعلىالساس

اسمكارأكاسفىهذا

أسبانيةلفظهةوهيآرانا،

.العنكبوتتعني

!كبحتؤ

سخث!!-!
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يقعوالذي،الدوليمايكويتامطارويعد.حديديةخطوط

فيوفعاليةحركةالأكثرالمطار،كاراكاسمنبالقرب

لاغوايرا،ميناءالبلادفيالبحريةالموانئمقدمةوفيالبلاد.

كابيللو.وبورتويبووماراكا

جهازهوفنزويلافىأشخاصرثلاثةيملكهمامتوسط

تلفازجهازأشخاصسبعةأص!4!كذأسكواحد،مذياع

البلاد.فيتصدريوميةصحيفةستيننحووهناكواحد.

تاريخيةنبذة

الحاليةفنزويلافيلقطنكانتالهنديةأعبائلامنكثير

الرئيسيةالقبائلوكانت.الأوروبيينالمستوطنينمجيءقبل

الكاريب،هنودجماعة:جماعتينإحدىإلىتنتمي

يقطنونف!صانواأحصاريصاهنودفأما.الأرواكهنردوجياعة

ف!!انوااكالأرواهنودرأمافنزويلا،منالشرقيالجزءفى

علىتقواالجماعت!تمعيشة.وكانتأخربافييقطنون

أعباتاتاوجمع،الأسماكاوصيد،البريوالصيد،الزراعة

منب!ضيرفتكتالأوروبيير،مجيءبعدأنهإلا.البرية

ماتواآحرونوكثيرون.الأوروبيونابهاجاءأمراضالهنود

.الحروبفيحتفهملقواأوجوعا،

كريستوفركان.والاستيطانالاوروبيةالاكتشافات

ففىفنزويلا.إلىجاءأوروبيمست!سشفأولكولمبوس

الساحلمنالأكبرالجزءالأسباناستكشصأم894عام

نأالأسبانالمستوطنونأجثوما.الجنوبيةلأمريكاالكاريبى

.المستكشف!تأعقابفيجاؤوا

إلىالأسباناقدماميلاديعشرأصسادساالقرنأوائلوفي

جزيرلىحوا!فيماالمحارمهادمنأطؤلؤاليجمعوافنزويلا

شبهمنالممتدةالمنطقةعلىوأطلقواوكوباغوا.مارجرشا

كذلكاللؤلؤ.ساحلاسمكوديرارأسإلىآراياجزيرة

جزيرةشبهفيوالواقعةالوالممعةالمالحةالبركالأسباناستغل

.عدةقروناالملحتنتجالبركهذهظلتوقدآرايا.

تشارلزالملكأبرمأم546وأم528عامىب!تالفترةوفى

المصارفرجالمنجماعةمعإيجارعقدأممبانياملكالأول

استيفاءبغرضشنزويلااستثمارفيالحقبموجبهخوأ!مالألمان

قصارىليبذلواالألمانيكنولم.تجاههمعليهالمترتبةالديون

الأمام.اإلىقدماالمستعمرةاقتصاددفعفيجهدهم

فنزويلاكانتالميلاديعشرالثاصتالقرناوائلومع

تزيدولكي.الجنوبيةأمري!صافىأسبانيامستعمراتأفقرمن

فقدفنزويلا،اقتصادوتطورالتجاريالتبادلحجممن

فيالملكيةغويبوزكواناشركةمنحإلىأممبانياعمدت

السيطرةفىالحق،خاصةتجاريةشركةوهى،كاراكاس

الشركةفباشرتفنزويلا.فيالتجاريةالأنشطةجميععلى

المستعمرةاقتصادبتو!ميعوقامت،أم073عامنشاطها

إلا.الحيواناتوجلودوالنيلةالكاكاوعلىيقومح!انالذي

التجارةفيالشركةتحكممنامتعضواالمستعمرينأن

ال!صيرفقدتأنإلىبالشركةالأمروانتهىصارما.تح!صما

.أم784عامعملهاعنأقصيتثمسطوتهامن

التاسعالقرنأوائلفي.الاستقلالأجلمنالنفال

أمريكافىالأسبانيةالمستعمراتبدأتالميلاديعثمر

مقدمةفىكانوقد.الاستقلاللنيلنفهمالهاالحمولية

بوليفار،سيمونالفنزويليينالاستقلالحركةرعماء

سوكريه.ديخوزيهوأنطونيوميراندا،ديوفرأنسيسكو

الجزءلتحريرطويلةمشينوأتباعهمهم!ؤلاءكا!وقد

الأسباني.الحكمربقةمنالجنوبيةأمريكامنالشمالى

الجنوبيةأمريكافيأسبانيةمستعمرةأولفنزويلاح!انت

فىتحررهاعنا!سشعمرةأعلنتوقدباستقلاأ!ا،استطا

كانتالذيالوقتفى،أم181عاميوأجومنالخاممى!

ولمالبلاد.منكبيراجزءاتحتلالأسبانيةاأغواتافيهأ!لاترا

أمبم821عامحتىحقيقيااستقلالأمستقلةفنزويلاتصت!

علىمؤزرانصرابوليفارأحرزأنالعامذلكفيحدتإذ

ذلكفيوكان،بلنسيةمنبالقربكارابوبو،فيالأسبان

وبالتحديدالأثناء،تلكوفيلفنزويلا.الأسبانىالحكمنهاية

جمهوريةتأسيمه!منتمكنقدبوليفاركان،أم981عام

اخرتضمصارتالتيالجمهوريةتلكال!صرى،كولومبيا

وبنما،والإكوادوروكولومبيابفنزويلاالانيعرفماالأمر

رلة.الجممههذهرئاسةأصه-ةنح!حصما
-!-لو-.!اكط

عامالكبرىكولومبياعنفنزويلاانفصلت:قد

عاممستقلدستورم!سودةلنفسهاوصاغتم0182

الجديدةفنزويلالجمهوريةرئيسأوأ!كانقدر.م0183

زعماءأحدبايز،أنطونيوخوزيهالجنرالأم831عام

فنزويلا.فيالاستقلالحركة

فنزويلانالتأنبعد.الدكتاتوريينالزعماءحكم

هددتالتيالقلاقلمنفتراتبعدةمرتاممتقلاأ!ا،

منعددالحكمعلىتعاقبفقد.للمواطنينالمدنيةالحقوف

ويذكر.العشرينالقرنأواسطحتىالدكتاتوريينالزعماء

غوزمانأنطونيوالجنرالوهماهؤلاء،منزعيمينأن

بالغلهماكانجوميز،فيستنيجوانوالجنرالبلانكو،

فنزويلا.تطورفيالأثر

عاممنفنزويلافيالحكمبلانكوغوزمانتولى

كانتالسلطةيتسلمأنوقبل.أم888عامإلىأم087

البلادمزقاقدالسياسيالامشقراروعدمالأهليةالحروب

فيالنظامتوطيدمنبلانكوغوزمانفتمكن.ممزقشر

،الاتصالاتنظموطورالوقبإنشاءقامكمافنزويلا،

أماالبلاد.فيالامشثمارتمارسالأجنبيةالشركاتوأخذت

عامإلىأم809عاممنفنزويلاعرشفوقفتربعجوميز
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وفي.لحكمهالمناوئينكلحديدمنبيدوضربأم،359

الزيتأرباحومنالتطور.فيالنفطصناعةبدأتعهده

مترتبةكانتالتيالطائلةالديونتسديدمنجوميزتمكن

استغلأنهإلاقويجيشإنشاءإلىوعمدفنزويلا،على

الشخصية.مصلحتهفيالأرباحمنجانبا

مأ359عامبعدتزايدت.الديمقراطيةإلىالطريق

الشعبأوساطبينبالغاتزايداللدكتاتوريةمناهضةحركة
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منبيريزتولىثم.الديمقراطيالعملحزبمنلوسينتشي

،أم391مايووفي.ام819عامالجمهوريةرئاسةجديد
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.القانونمعتتعارضلاتعليماتيصدروهو.مرةمنلأكتر
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داحلية.!ياهح5223323ليهابما2،كم/451338:اللساحة

إلىالش!الوم!،كم515لحواعرباإلىقإامرامتداد:أقصى

كم.2لأ353السا!ط؟طول،أك!030!الحو

!سمسموىنوقأم()32)4هالتياحلهىلتط!أعلى:الارتفاع

أجحر.ا

السكادعددللغ،أم699عامتقديرحسا:السكان

مأ099عامتعدادحس!عددهموبلغسحمة000.560/5

62%2،اكمتححصا15لكثا!ةتقريما،سممة/478891/4

عامالسكانعدديقدرالريرو.ش38%والمدد!يقط!ور

سمة.سحو..0/123)5م1002

والورقا!سمندرواوالشعيرواللحومالحلي!:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

والحديد.والزلكوالمحالروالسم!ال!د!ت:الم!اعة.والعالات

."أرضشا"والسويديةالمسلحديةم!كل!يتعيكلحة:الوطنىالنشيد

النقود.الظر:،الصعرىا!حدةاطعر!ةماركا.:العملة
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فنلندا

السياسيةالخريطة

دوليةحدودص"س

طرق-

حديديةسكك/ءعكا

معبر---

قناةص!

وطنيهعاصمة!

اخرىمدن.

الدولبةالحدودلىمرحعالبستهدهـالحرلطة

النصرانىوالحزبالوسطحزبإلىبالإضافة،الأحزاب

والحزبالمحافظوالحزبالوطنىوالحزبالليبراليوالحزب

.السويديالشعبوحزبالريفى

وهناكالعليا.المحكمةهىالبلدفيالمحاكمأعلى.المحاكم

منالمحولةالاسعتئنافدعاوىفيتنظرإقليميةمحاكمأربع

ضدالموجهةالتهمفيأخرىمحاكموتنظر.الصغيرةالمحاكم

العمل.منازعاتوفيالعموميينالموظفين

منمحددةالمسلحةالقوأت.ا!لسلحةالقوات

أفرادهاعدديتجاوزألاعلىتنصمعاهدةخلال

بين،الإجمالىعددهايصلوالانرجل.009214

.جندي000/03إلى،جويةوقواتوبحريةجيعق

71بينأعمارهمتترواحالذينالأشمخاصعلىويتعين

ثمانيةبينتتراوحلفترةالجيشفيالخدمةسنة6و.

شمهرا.11وشهور



فنلندا"هه

الظلامويطفيالشتاء.فيساعة18إلىطولهايص!!اتالليافيوتضيءمد!اوكمرىفسلمداعاصمةقل!هلسنكيوسطفيتألقالأضواء

وضواحيها.هل!يشال!لادسكادحمسحوالىويعيشالشتاء.!ىالوقتمعظم،هلسنكيمما!فسلمدا،لقيةعلىأيضا

السكان

فنلندامع!صانمن%09منأكثرينحدر.السكانأصل

ويمتاز.سويديأص!من%01ونحو،فنلنديأصلمن

ملونةوعيونفاغولونبيضاءوبشرةطويلةبقامةالسكان

شمالفيلعيح!.فاغبنىأوأشقروشعررماديةأوزرقاء

أسلافهمكانالذيناللابيينمن000.6حواليفنلندا

وصولقبلفنلندافيعاشواقدالقامةالقصارالأقوياء

6)000نحوفنلنداوفي.السخينبالافالأوائلالفنلنديين

عددوبلغ.والأترأكاليهودمنومجموعاتالغجرمن

وسركز،نسمة.05)00.95ام699عامالسكان

فيالسكانثلثايقطنحيثالبلاد،جنوبيفيالسكان

هيهلسنكيومدينة.الريففيالباقيويعيشالمدن

وهناك،نسمة00/005نحو.سكانهاوعدد،العاصمة

كلسكانعدديصلوتوركو،تامبيرهماأخريانمدينتان

نسمة.أء.،..نحو.إلىمنهما

الفنلنديةهمارسميتانأختادالبلادفي.اللغات

الفنلندية،اسمكانمن%59حواليوش!طم.والسويدية

يتحدثونالذينمعظمويعيش.السويدية%5يتكلمبينما

وفيللبلادوالغربيةالجنوبيةالسواحلفيالسويديةاللغة

مجموعتينإلىاللغتانهاتانوتنتميالأنهار.جزر

اللغةمجموعةإلىاللابيينلغةتنتميحينفي،مختلفتين

نفسها.الفنلندية

يستأجرونها،أوشققاالمدنسكانيمتلك.المعيشةأنماط

وأالمزارعفيعائليةمساكنفيالسكانيعيمقالريفوفي

الرنجةوخصوصا،السمكبأكلويستمئالسكان.القرى

السكانويقبل.والسالمونالفرخوأسماكأحصاكياوسمك

الرنجةولحموالخنازيروالأبقارالعجوللح!اأكلعلى

هووالتوابلبالزبدةالمغطاةالمسلوقةالبطاطسوطبق.المدخن

الزبدةوخاصة،الألبانمنتجاتوتشكل.المفضلالطبق

.التقليديالغذاءمنمهماجزءاوالحليب

البخار()حمامالسوناحمامباستخدامأسسكاناويشتو

وفي.والراحةوالمتعةالنظافةأجلمنالأمسبوعفيواحدةمرة

08بينماإلىالحجرةحرارةدرجةترتفعالحمامغر!

ثمعرقا،يتصببأنإلىالحمامفيالمرءويمكث.م01و.

ويعقب،المرةتلومرةالعمليةتعادثملارد،حماءالأخديحرخ

طبيعته.إلىبعدهاالجسميعودراحةفترةذلك

الرعايةخدماتالحكومةتقدم.الاجتماعيةالرعاية

العنايةالدولةوتقدم،ام029عاممنذالاجتماعية
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،ام489عامومنذمجانا.الحواملوالسيداتللأطفال

61منأقلعمرهطفللكلمخصصاتالحكومةتمنح

عاما.

التأمينبرامجالدولةبدأت،أم939عامومنذ

عاما.65علىأعمارهمتزيدالذينللأشمخاصالصحي

لكلالصحيللتأمينبرنامجإعدادتمأم،639عاموفى

المواطنين.

فيتمارسالتيالرياضاتالفنلنديونيعشق.الترويح

هوكيرياضةعلىالسكانيقبلالشتاءففى.الطلقالهواء

المناطقفيالثلجعلىوالقفزالجليدعلىوالتزلجالجليد

وفي.الجبالأسفلوالتزلجالضاحيةسباقوتزلجالجليدية

وسباقوالسباحةالبيسابالولعبةعلىالسكانيقبلالصيف

الصيففيالسكانالافوينتقل.المشيورياضةالقوارب

يمارسونحيثوالجزر،والشواطىءالبحيراتإلىالمدنمن

بالباليهالسكانويستمتعالجليد.وهوكيالقوىألعاب

.الأفلامومشاهدةالموسيقىوسماع

والكتابة،القراءةالبالغينالسكانمعظميعرف.التعليم

أكثريةتقبلحينفي،الخاصةالمدارسإلىقلةوتذهب

تتقاضىالتيالحكوميةالمدارسفيالدراسةعلىالطلاب

كذأئيةوجبةالابتدائيةالمدارسوتقدم.قليلةمدرسيةرسوما

الصحية.والرعايةالكتبإلىبالإضافة،مجانيةيومية

نأيفترضحيث،شاملمدرسينظامفنلنداوفي

يبدأحينعلى،سنواتلتسعالمدرسةإلىالأطفاليذهب

المرحلةمنالانتهاءوبعد.السابعةسنفيالتدريس

دراسةأوسنواتثلاثلفترةثانويةمرحلةهناكالابتدائية

حاجةالمهنيةالمدارسمعظموتلبي.سنتينلمدةمهنية

دراستهمالطلابيواصلوربما،الختلفةالمهنمنالسوق

فيخريجينالجامعاتوتخرج.والجامعاتالمعاهدفي

الذينالفنلديينبينالمحببةالأنشطةمنوهيمخيمفيتعسكرأسر

التىالأخرىالأنشطةبينومن.الطقالهواء!يالحياةتستهويهم

البيسابالولعبةوممارسةوالرحلاتالتجديفالصيىفييمارسونها

.البيسبولبلعبةشبيهةلعبةوهي

13نحوفنلنداوفى.العاليالتعليمفيمختلفةتخصصات

أكبرهلسنكيوجامعة.العاليللتعليممعهدا26وجامعة

البلاد.فيجامعة

الدودة،كنيسةهىاللوثريةالإنجيليةادكنيسة.الدين

مكفولةالعبادةحريةولكن،الوطنيةالحكومةوتديرها

من%59نحواللوثريالإنجيليالمذهبويتبع.للسكان

ثمالأرثوذكسىالمذهبيليه،السكانمجموع

المسلمينمنقليلةمجموعاتإلىبايإضافة،البروتستانتي

والكاثوليك.واليهود

الأدبخلالمنتظهرغنيةالفنلندلونحضارة.الفنون

التراثكلبجمعلونروتقاموقد.والرسموالموسيقى

ملحمةعليهوأطلقام835عامونشرهالقديمالشعبي

التىالقديمةوالأشعارالأغانىالملحمةهذهوتضم.فنلندا

عشرالتاسعالقرنوخلال.المزارعونيرددهاكان

وتشتهر.كيفيوالكاتبرونبيرجالشاعرظهر،الميلادي

والأثاثوالسيراميكالزجاجيةالانيةبصناعاتفنلندا

عالمية.شهرةلهاالصناعاتوهذه،والنسيج

السطح

علىويغلب2.كم.451338نحوفنلندامساحةتبلغ

الصغيرةالتلالبعضتتخللهاالتيالجبليةالطيعةأرضها

الأرضوترتفع.ومنخفضاتمنخفضةوحافاتوالأودية

بينالارتفاعمعدلويتراوح،الشمالإلىالجنوبمن

يرتفعالذيهالتياجبلهوارتفاعوأعلى.ام8.او02

عددويبلغالبحر.سطحمستوىفوقام2324إلى

ثلثيالغاباتوتغطي،بحيرة06!...نحوالبحيرات

البلاد.مساحة

أقاليم:أربعةإلىالبلادتنقسم.الأقاليم

إقليم3-البحيراتمنطقة2-الساحليةالمنخفضات-ا

الساحلية.الجزر-4المرتفعات

بوثنياخليجامتدادعلىتقع.الساحليةالمنخفضات

وتقل.كم353.2نحوالساحلطولويبلغفنلندا.وخليج

وأرضمعتدلبمناختتمتعالتيالمنطقةهذهفيالغابات

الزرأعية،المناطقأفضلتعدفإنهالذلكونتيجة،خصبة

.السكانمعظمفيه!ركزالذيالجنوبيالساحلوخصوصا

البلادوسطالبحيراتتشغل.البحيراتمنطقة

وتربط.المنطقةمساحةنصفنحووتشكلوشماليها،

سايماوبحيرة.البحيراتمنالعديدبينوالقنواتالأنهار

نحومساحتهاتبلغحيث،البحيراتأكبرهي

أشجارفيهاتكثرالتيالغاباتوتغطى2.اكم76!0

وتقع.كبيرةمساحاتالراتينجيةوالشجرةوالبتولاالصنوبر

الإقليم.منالغربيالجنوبيالجزءفيالزراعيةالأرضمعظم



فنلندا552

،السكانفيهويقل،الشمالفييقع.المرتفعاتإقليم

هذهمناخويعدالبلاد.مساحةمن%04نحوويشكل

إلىاتجهناوكلما.الخصوبةقليلةوالتربةقاسياالمنطقة

،الشمالأقصىفىوخصوصا،البرودةحدةزادتالشمال

النباتاتوتنعدمالتربةفيهتتج!دالذيالتندراإقليميخط

تفصل،الإقليمهذاوفى.والطحالبالأشنبعضمنإلا

فىالأنهارمنعددويستغلفنلندا،تلالبينالمستنقعات

الكهربائية.الطاقةتوليد

بوثنياحليجفىالجزرآلافمنتتكون.الساحليةالجزر

،بالسكانمأهولةغيرصغيرةالجزرومعظمفنلندا.وخليج

النمو.علىالنباتاتتساعدلاالصخورمنطبقةوتغطيها

وتستخدم.السمكصيدعلىالجزرسكانبعضويعيش

،الاستجمامأجلمنالصيففىرئيسىبشكلالجزرهذه

البخار()حماماتالسوناحماماتالفنلنديونأدخلحيث

الجزرأشهرومنالجزر.هذهفىالمقامةالأكواخفي

تبلغ،جزيرة005.6علىتحتويالتيآلاندمجموعة

اللغةسكانهامعظمويتحدث2،أكم!048مساحتها

والنقلالسياحةلأغراضمهمةالجزرهذهوتعد.السويدية

.البحري

يبلغالذيكميجوكىفنلنداأنهارأشهرمنالأنهار.

ويمتد،السالمونسمكبوفرةيشتهروهو.ءكم05طوله

والسويد،فنلندأبينالحدودليشكلكم01.مسافة

إقليممنأولوجوكىنهروينبع.الأخشابلنقلويستخدم

نقلفىويستغلبوثنياخليجفيويصبالمرتفعات

الكوبائية.القدرةوتوليدالأخشاب

المناخ

علىتقعمنطقةأيمنأكثرمعتدلبمناخفنلنداتتمتع

والبحيراتبهاتحيطالتيللبحارنظراالعرضخطنفس

درجةمعدلشراوحينايرشهرففيفيها.توجدالتيالكثيرة

منأعلىوهو،م18وم451بينهلسنكيفيالحرارة

وهذا.العرضخطنفسعلىتقعالتيكندامناطقبعض

درجةمعدلويتراوح.الدافئالخليجبتيارالمناختأثرإلىيعود

فبرايرشهرويعد.م517وم13بينيوليوشهرفىالحرارة

وم-22بينيتراوححرارةدرجةبمعدلاسشةشهورأبرد

منأقلإلىالحرارةدرجةتنخفضأنالممكنومنم-3

بينالأمطارتساقطمعدلاتوتتفاوت.الشمالفيم03-

إلىالجنوبأمطارمعدليصلحيث،والجنوبالشمال

ويعد.ملم004الشمالفىالمعدليبلغبينماملم،007

فىالثلوجوتتساقطمطرا.الشهورأكثرأغسطسشهر

شمالوفي،وأبريلديسمبرشهريبينالفترةفىالجنوب

وأبريل.أكتوبرشهريبينالبلاد

الليل،منتصفشمسمنطقةفيفنلنداشماليويقع

أياموتزداد.الصيففصلخلالالنهاريطولولذلك

مقربةعلىالشمالأقصىإلىاتجهناكلماالمتصلةالشممي!

شهرينإلىالفترةهذهتصلحيث،الشمالىالقطبمن

سطوعساعاتعدديصلالجنوبوفىالشهر.ونصف

فتراتهناكالشتاءوفي.الصيففىساعة91إلىالشمس

فترةالشمالعنالشمستغيبحيث،الظلمةفىمتماثلة

إلىالشمسسطوعساعاتعدديقلالجنوبوفي.شهرين

يظهرالشتاء،لياليوفىالشتاء.منتصففىساعاتست

الفلق.الشماليةالمناطقسماءفى

الاقتصاد

في،الخاصالقطاععلىالفنلنديالاقتصاديرتكز

السككمثل،الأعمالبعضالحكومىالقطاعيحتكرحين

الغاباتمجالوفيالبريد.ومؤسساتالحديدية

القطاعمعالحكوميالقطاعيتنافسالأخرىوالصناعات

النابخمن%68نحوالخدماتصناعةوتمثل.الخاص

%8والبناء%أ9التصنيعيمثلبينما،الإجمالىالوطمى

.%5الأسماكوصيد)الغابات(والحراجةوالزراعة

البلاد،فيطبييمموردأكبرالغابات.الطبيعيةالموارد

فهيالموارد،بقيةأماالبلاد.مساحةثلثىنحوتغطيحيث

زراعةشيحلاقصيرالنمووفصلفقيرةفالتربة.محدودة

الطيعيوالغازالنفطإلىتفتقرالبلادأنكما،المحاصيل

الطاقةتوليدفيالأنهاروتستخدم.الحجريوالفحم

بالكهرباء.البلاداحتياجاتجميعتزودحيثالكهربائية

والنحاسوالكوبالتالزنكالمتوافرةالمعادنأشهرومن

لحديد.وا

فيكبيربدورالحراجةتساهم)الغابات(.الحراجة

مجموعمن%04تشكلحيث،الفنلنديالاقتصاددعم

والبقية،الغاباتثلثنحوالدولةوتملكالبلاد.صادرات

صارمةسياسةوهناكوالأفراد.الخاصالقطاعيمتلكها

صغيرةشجرةتزرعحيث،الغابيةالثروةعلىللمحافظة

مليون37نحوفنلنداوتنتج.مقطوعةشجرةكلمقابل

أشجاروتسودسنويا،الخامالصناعةخشبمنمكعب!ر

.الغاباتمعظمفيالصنوبر

بتوفيرالخدميةالصناعاتتقومالخدميه.الصناعات

والحكومة،،المجتمعخدماتتشملالتىالخدمات

الصحيةوالرعايةالتعليمأبرزهاومن،الشخصيةوالخدمات

الأخرىالخدميةالصناعاتومن.والترويعالعامةوالإدارة

بالإضافة،التأمينوشركاتوالمصارفالتمويلمؤسسات

النقلوخدماتوالتجزئةبالج!لةالتجاريةالخدماتإلى

.والاتصالات
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وهيكوتكافىالسفنفيالشحنتنتظرالخامالصناعةخشبكل

الخامالصناعةخشبويشكل.الجنوبىفنلنداساحلفىتقعمدينة

فنلسدا.صادرأتمن35%حواليالغاباتمنتجاتمنوكيره

مرتكزاتمنالورقوإنتاجالأخشابصناعة.التصنيع

إنتاجفيالرئيسيةالدولمنففنلندا.الفنلنديةالصناعة

ومنذ.الخامالصناعةوخشبوالورقالأبلكاش!

المعدنية،الصناعةازدهرتالعشرينالقرنمنالأربعينيات

الكهربائيةوالمحركاتالزراعيةوالمعداتالالاتمثل

النقلوتجهيزاتوالسفنالحافلاتإلىبالإضافة،والمولدات

الجليدكاسحاتالسفنبناءصناعةوتشمل.الأخرى

التعدينيةالصناعاتالأخرىالصناعاتومن.والمعديات

والهواتف.والملابسوالنسيجيةوالغذائيةوالكيميائية

وغربيها.البلادجنوبيفيالزراعةتتركز.الزراعة

المزرعةمساحةمعدليبلغحيث،صغيرةالمزارعوأحجام

فيالمزارعمنمحدودةنسبةالحكومةوتملكهكتارا.21

الحليبإنتاجويشكلمجموعها.منفقط%2حدود

الدخلمن7%0نحو،الحيوانىوالإنتاج،وتصنيعه

واللحوموالبيضالحليبالمزارعونوينتج.الزراعي

السكر.وبنجروالبطاطسوالحبوب

علىكبيرااعتمادافنلنداتعتمد.الخارجيةالتجارة

الفواكهمنكبيرةكمياتتستوردفهي.الخارجيةالتجارة

وتشكل.ومنتجاتهوالنفطالخاموالموادوالخضراوات

الصادراتمجموعمن%04نحووالخشبالورقصناعة

كمياتكذلكفنلنداوتصدر.والسفنالالاتتشملالتي

سنويا.الفراءمنكبيرة

الأوروبية،الدولمعفنلنداتجارةمن8%0وتتركز

عضووفنلندا.وروسياوألمانياوالسويدبريطانياخصوصأ

،ام599ينايرمنالأولاليوممنذالأوروبيالاتحادفي

الأوروبيالحرةالتجارةاتحادفيعضؤاكانتأنهاكما

أعضاءأزالوقد.ام499و8691عاميبين)الإفتا(

التيالقيودمنوغيرهاالجمركيةوالرسومالتعريفةالاتحادين

الاتحاد.بلدانبينالتجارةانسيابتعوق

وشوافر،الحديديةالسككشبكاتالحكومةتملك.النقل

ثلاثةكلويمتلك،الجيدةالمعبدةالطرقمنشبكةالبلادفى

شركةهيالفنلنديةالطيرانومؤسسة.واحدةسيارةمواطنين

مطارويشهد.حكوميةضركةوهى،الجويةالفنلنديةالطران

المائيةالطرقإلىبالإضافة،دائبةطيرانحركةهلسنكى

سكولدفيك.الموانئأكبرومن.البحيراتبينوالقنوات

يومية،صحيفة65نحوفنلندافييصدر.الاتصالات

هلسنكي،فيتصدرالتىسانوماتهلسنجنأشهرهاومن

فيسانوماتتورنوصحيفةتامبير،فياموليتيوصحيفة

لكلواحدراديوجهازمعدلهماالسكانويمتلكتوركو.

الحكومةوتشرف.أشخاصثلاثةلكلواحدوتلفاز،أثنين

والهواتف.والتلغرافاتالتلفزةومحطاتالإذاعاتعلى

ئاريخيةنبذة

فنلندا،فيسكنمنأولاللابيونيعدالبلاد.نشأة

آلافوقبلالصيد.علىتعيشكانتبدائيةشعوبوهم

وخصوصا،الشمالإلىالجنوبمناسمكانهاجرالسنين

وفي.الأورالوجبالالفولجانهربينالواقعةالمنطقةمن

وروسياالسويدبينصراعدارالميلاديعشرالحاديالقرن

فنلنداإخضاعالسويدحاولتحيثفنلندا،امتلاكعلى

إخضاعهاروسياحاولتبينما،الكاثوليكيةللكنيسة

الأرثوذكسية.للكنيسة

سروالثالثصالظنيالقرنينفي.السويديالحكم

منالعديدوهاجرفنلندا،علىالسويدسيطرت،الميلاديين

بينودارت.السويديةاللغةوسادتإليها،السويديين

السويديينبينحروبعشر،والثامنعشرالسادسالقرنين

إقليمالروساحتلحيثفنلندا،امتلاكعلىوالروس

ثم،ام743و1741عاميبينالبلادكاملثم،فيبورج

عاميبينأخرىمرةوالروسالسويديينبينالحربدارت

.ام97و.1788

فنلندا،روسياغزت،ام808عامفيالرولر.سيطرة

باعتبارهالقيصريحكمهامستقلةدوقيةفنلندافأصبحت

الدوقية.إلىفيبورجإقليمروسياوأعادت.الأعلىالدوق

،السكانلدىالوطنيالشعورنماعشرالتاسعالقرنوفى

حيثكاليفالالونروتإلياسنشرأنبعدوخصوصا

الوطني.الشعورتقويةإلىتهدفالرئيسيةفكرتهكانت

اللغةبينبالمساواةالفنلنديينالروادمنكثيروطالب

فىإلااللغتينبينالمساواةتحصلولم،والسويديةالفنلندية

الثانينيقولاالقيصربدأأم،998عاموفي.ام209عام

الروسىالحكمتقبلعلىالفنلنديينلإجبارمخططاته

وأصبحت،الفنلنديينحقوقوسلبالروسيةوالحضارة

الفنلنديونورفض.ام309عاممنذرسميةلغةالروسية
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عاموفى.أيامستةلمدةإضرابوحصل،بشدةذلك

للرجالمنتخببرلمانأولالفنلنديونأنشأأم،609

العالميةالحربفىفنلنداتتدخلولم.البالغينوالنساء

خليجميناءإغلاقلكن(،ام9-419118)الأولى

مأ179سنةوفىالغذاء.فىونقصبطالةإلىأدىبوثنيا،

فنلندافقررتبالقيصر،أطاحتالتىالروسيةالثورةقامت

استقلالها.إعلان

روسياعنأستقلالهافنلنداأعلنت.الجديدةالجمهورية

روسياواعترفت،أم719عامديسمبرمنالسادسمنذ

البلادفىظهرتالاستقلالوبعدفنلندا.باستقلال

يةعس!حداتوش!طواالذينالشيوعيولى:مجموعتان

شكلواأ!ديناالشيوعي!توغيرالأحمر،الحرستدعى

عاموفى.الأبيضاالحرسسموهاعسكريةوحدات

ألمانياساعدتحيث،الفريقينبينحربدارتام،189

وانتهتالأحمرالحرسرولمسياوساعدت،الأبيضالحرس

عاموفى.الأبيضالحرسلصالحالداخليةالحرب

تعيينوتم،الجمهوريالدستورفنلنداتبنت،أم919

والسويدفنلندابيننزاعودارلفنلندا.رئيسأولساهلبرج

علىروسيامعاخرىنزاعاتدارتكماآلاند،جزرعلى

الزمن.منلفترةالنزاعبقيحيثكاريليا،منطقة

نأمعبم(.أ459-1)939.الثانيةالعالميةالحرب

الاتحادأذإلا،أضانيةاالعالميةالحربفىمحايدةبقيتفنلندا

الأولىا:مرتيتواحتلهافنلنداحارب)آنذاك(السوفييتى

لهايتهافىوعقدتام،939عامالشتاءحربوتدعى

الجزءعنبموجبهافنلنداتنازلتالدولتينصببيناتفاقية

فنلنداسمحت،أم149عاموفىكاريليا.منالجنوبي

السوفييتى،الاتحادلمهاجمةالبلادفيبالبقاءألمانيالقوات

والتيفنلندا،ضدالثانيةحربهاسموفييتيالاتحادبدأولذلك

وقعأم449عاموفي.الاستئنافحرباسمعليهاأطلق

ولكن.الحربلوقفمعاهدةفنلندامعالسوفييتيالاتحاد

والقرىالمدن،ترأجعهمأثناءشيءكلأحرقواالألمان

000001بنحوتقدركبيرةخسائروأحدثوا،والغابات

الروسيةالحروبأنظر:.معوق000.05ونحوقتيل

الفنلندية.

مأ059عامفى.الثانيةالعالميةالحرببعدالتطورات

السوفييتيالاتحادمعجيدةعلاقاتإقامةفنلندا،بدأت

وفى.والدنماركوالسويدالنرويجأي،الإسكندينافيةوالدول

وأصبحت،المتحدةالأمإلىفنلنداانضمت،أم559عام

الشمال)دولالنورديةالشعوبمجلسفىعضوا

وجميعفنلندابينقويةعلاقاتتقومواليوم(.الإسكندينافية

عاموفي.الإسكندينافيةوالدولروسياخصوصا،العالمدول

)الإفتا(الأوروبىالحرةالتجارةاتحادفنلندادخلتأم619

عامالعضويةكاملةأصبحتتممشاركا،عضوابوصفها

فنلندا،رئيسكيكونينأصبحأم749عاموفي.ام869

صحية.لأسبابمنصبهتركحينأم819عامحتىواستمر

مصانعأربعةفنلندأأقامتأم89و.0791بينأغترةاوفى

وتحاول.الطاقةمنالبلادباحتياجاتللوفاء،النوويةللطاقة

التنميةلتحقيق،الشمالفىخصوصااقتصادها،تطويرفنلندا

فىللبلادرئيساكوفستووانتخب.المناطقكافةفىالشاملة

عاموفي.أم889عامانتخابهأعيدثمام،829يناير

الديمقراطىالحزبزعيماهتيزاريمارتىانتخبأم149

ينتخبهرئيسأولاهتيزاريويعتبرللبلاد.رئيساالاشتراكى

،ام599ينايرمنالأولوفيمباشرا.انتحابااصشبا

وانضمتالأوروبيالحرةالتجارةاتحادمنفنلنداانسحبت

الأوروجمط.الاتحادإلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

أرهوكالفا،كيكودين(ئلة)عاساري!!

كارل،لرهايممادجا،!سيمليوس

صلةذاتأخرىمقالات

لابلالدالفسلمديةالروسيةالحرو!التابيولا

هلسنكيالسولاميرتا

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-ا

الحمهوريةرئيس-أ

ومجلسأ!رراءائيس1-!

لورراءا

الفملنديالبرلمانمحلس-ح

السكان-2

السكانأصلى-أ

اللعات-ب

المعيشةأنماط-ج

الاحتماعيةالرعاية-د

السطح-3

الأقاليم

الألهار-!

اباخ-4

الاكصاد-5

الطبيعيةالموارد-أ

(باتلغا)االحراحةب

الحدميةالصاعاتخ

التصميع

تاريخيهةنبذة-6

المحليةالحكومة-د

السياسيةالأحزابهـ-

المحاكمو

المسلحةالقوات-ر

يحلتروا

لتعليما

!يلدا-

لفسونا

عةالزرا-هـ

الحارحيةالتحارة-و

النقل-ر

الاتصالات-ح

أسئلة

؟!ملمداليالرسميةاللعاتما-

؟فحلسدافىالسكانمعظميتركرأي!
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؟فنلنداتاريخفيوالسويدروسيا!ن!نلنداموقعأتركيف-3

؟فسلمدافيالرئيسيالصناعيالإنتاحما4

؟الفنلسديالفنعلىأثرتوكيى؟كاليفالاعنتعرفذاما-5

لفعيىع!تقعمنطقةأيمنأكثرمعتدلبمناخلنلنداقتمتعلمادا6

؟اعرضاخط

السودا؟ما-7

؟فنلسدافىالاجتماعيةالرعايةسيا!اتما-8

تقريئا؟فنلندابحيراتعددما-9

بحر.،البدطيقان!:.خليج!ئلئدا،

الشماليةالقطبيةالمنطقةفندندا؟انظر:الفئلئديون.

(.الأوروبيةالشماليةالقطبية)الممطقة

متىمعرفةبولمماطتهايمكنالتيالدراسةالفئولو!جيا

يدرس.المناخعلىتعتمدالتىالبيولوجيةتمإلأحداث

الطقسبتغيراتالأحداثهذهتأثركيفيةالفنولوجياعلماء

وسباتالطيور،هجرةالأحدأثهذهوتشمل.الموسمية

للفلاحينويمكن.النباتاتوإزهاروتبرعم،الحيوانات

المعلوماتيستخدمواأنبالطقسعملهميتأثرممنوغيرهم

الفصفصةتكون،المثالسبيلفحلى.أنشسطتهملتخطجط

ويمكن.الليلكإزهارمنيوما03نحوبعدللجنيجاهزة

وقتبملاحظ!الفصفصةحصادبموعدالمزارعونيتنبأأن

الليلك.إزهار

البلدانمنكثيرفيالعلميةالمنظماتشكلتوقد

عنالتقاريرويكتبونيلاحظونالذينمنعملشبكات

المعلوماتالمنظماتوتستخدم.معينةفنولوجيةأنشطة

علىالخرائطخطوطوتربطالفنولوجية،الخرائطلوضع

فيمعينةمرحلةالحيةالكائناتفيهاتصلالتىالأماكن

الوقت.نفس

درجاتعنالمعلوماتبتوفيرالصناعيةالأقماروتقوم

وانعكاس،الشمسيوالإشعاع،الجويالمجالفيالحرارة

اكتشافعلىالعلماءالمعلوماتوتساعد.الأرضسطح

يستخدمفمثلا.العالمىالصعيدعلىمعينةفنولوجيةأنشطة

تصبحمتىلتحديدالمعلوماتهذهالفنولوجياعلماء

مناطقفيالبنياللونإلىتتحولأوخضراءالخضراوات

النماذجتطويرفيالمعلوماتهذهاسعتخدامويمكن.عديدة

فيتربىالتىوالحيواناتالنباتاتحياةلدوراتالرياضية

مختلفة.مناخات

الألمافيا!لسوفطور!أفلسفةالفئوص!ب

هوسيرلأراد،العشرينالقرنأوائلفيهوسيرلإدموند

الإنسانية.التجربةيفهمكيالوعييعملكيفمعرفة

التصرفاتإدراكعلىالذهنقدرةإلىالوعىويشير

شيءكلأنهوسيرلاعتقدوقد.والعواطفوالمحسوسات

وعينا.منمستمدالواقععننعرفه

جزءين،منالفنومنولوجيا.علماءعندالتجربةوتتكون

يعيهاالتي)أيالوعىمقوماتمنالأولالجزءويتكون

الماديةالمقوماتتشملالتيالوعيمقوماتوتسمىالمرء(.

منالثانيالجزءيتكونبينماالظواهر،والرغباتوالأفكار

أنشطةكلأنالفنومنولوجياعلماءويعتقد.الوعيأنشطة

اعتبارهامنلابدلذلك،الوعيبمقوماتمتصلةالوعي

النية.عقدالعلاقةهذهوتسمىظواهر.أيضا

نإ:تقولنظريةمنطلقمنالفنومنولوجيةالطريقةتبدأ

إنهم.تجاربهمعنمحددةافتراضاتيطرحونعادةالناس

الماضي.تجاربويتذكرونتعلموها،التيالأشياءيتأملون

للظواهر.تجربتهممنتحدالمسبقةالافتراضاتهذهومثل

هذهاستئصالاستحالةالفنومنولوجياعلماءويدرك

ذلكمنوبدلأ،كليةالذهنمنالمسبقةالافتراضات

معبالتعاملللظواهرتجربتهممنيوسعواأنيحاولون

الوسائلضمنومن.نقديبشكلالمسبقةالافترأضات

الفيلسوفينوعحيث،التخيلتنوعاتالنقدية

التجربةإدراكيكونكيفمتخيلا،المسبقةالافتراضات

ثابتةتبقىالتيالتجربةظواهروتعتبر.الختلفةالظروفتحت

الظواهر.هذهجوهرالاختلافاترغم

الفرنسيالنفسعالمومنهم،هوسيرلتئالكثيرون

هايدجر.مارتينالالمانىوالفيلسوفميرلوبونتيموريس

علىتقتصرألايجبالفنومنولوجيابأنكلاهماوجادل

الفنومنولوجيةالطريقةاستخدماذلكمنوبدلأ،الوعيتحليل

الطريقةطبقتوقد.عامبشكلالإنسانيةالتجربةلتحليل

والطب،الإنسانعلممثلمتعددةمجالاتفيبنجاحأيضا

.الاجتماعوعلم،النفسوعلم،القانونيالنفسي

الإسلامية؟الفنون؟العمارةبمالتصميمانظر:.الفئون

.والادابالفنون،الزخرفيةالفنون

فيالمكشطوالعا!أتالمعارفمجموعةالأدليةالفئون

كانتحر.بشريكائنلكللازمةوتعد،والقولالفكر

:الدراساتمنمجموعتينتشملالماضيفىالفنونهذه

وتعنى،والمنطقالبلاغةواللغةقواعدتضمالأولىالمجموعة

أفكارهعنالإنسانتعبيروحسنللغةالصحيحبالاستخدام

الأصلفيوكانت،الرياضياتتضموالثانية،مقنعةبصورة

بهالحقتثم.والموسيقىوالفلكوالهندسةالحسابتتضمن

الكلياتتعددتوقد.والإنسانيةوالاجتماعيةالطبيعيةالعلوم

الماضىفىلكنها،وتفرعتالانالعلومهذهتدرسالتي

الأدبية.الدراسماتتحتتنضويكانت
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ءتبشالرسولفمسجد.ا!لهابيوتوالاعتاءأحصيماآدأمحىاظ!صاستمدلخاالإسا،م!اتمأصتاراضات!،!عبررفيعةمكالةلهاالإسلامةالفنون

اليمين()إلىبإيرادأصفهانفيال!ثاهمسجد:يمتشخرو!،اط!أ!سادياطحسحدأ-مااجم!!(ا)أعلىأصسعوديةاأحريةالالممل!صةالمنورةالمدينة

والنجفةاليسار()أعلىالسعوديةشياصرأساأررحااهلكمسحدقةستدلىاتاللديرة:ترهـالنجفة.شاحهتهتريرالتيالحميلةبزخارله

أطمساحد.ا!داحباالماءاهميردحرلة11دوراجسار(ا)إلىديةاحسعوساجدةشىا!ساحدأحدستتدلىالتيالضخمة

الإدمهلاميةالفنون

لأنها،المسلمينبينرنيعةمنزلةلهاالإسلاميةالفئون

الاجتماعية.وطبقاتهمأقطارهماختلافعلىبهموثيقة

وحب،العربيالخطجمالالإسلاميةالفنونيميزماوأهم

أنب!!الخطيةالكتابةفنكانفقد.لهوتقديرهالمسلمألمجتمع

القرآنكلماتنق!مننبلهيستمدلأنهجميعهابمالفنون

بأعلىنالقررعبرامحربياالخطرسماحتفظوقد.الكريم

يمارسونهللمسلمينمطهلباوظل،والفنيةالجماليةالمستويات

مكانةالعمارةوتحتل.الإسلاميةوالعصورالمناطقكلفي

فيرئيسيدورمنلهاكانلماالإسلاميةالفنونفيرئيسية

لطلقالفنونمنبمجموعةالعمارةوترتبطالمساجد.إنشاء

مثلخاصإسلاميبطابعتميزت،الزخرفةفنونعليها

ونقم!والفسيفساءالخشبعلىوالرسمالحجرنحت

.الجدران

الإسلاميةالفنوننماذج

الإسلاميةالعمارةتحوي.المعماريةوالزخرفةالعمارة

تعبيرأكملفيهايوجدالتيأسسائدةاالموضوعاتمنكثيرا

فيتتجلىالتيوتقاليدهاوحدتهاالإسلاميةوللعمارة.فنى

منخاصةأهميةذاتالمساجدوتعدالمساجد.عمارة

تشملمتعددةفنيةنماذجمنتتضمنهلمابمأغنيةاأضاحيةا

الداخلمنالسطوحواجهةفيوالزخرفةالحطو!أ

المنبر،مثلالخشبيوالأثاث(،القبلة)أماكنوالمحاريب

متنوعةنماذجوتوجد.والثرياتالمصابيح!ثلوالزجاجي

والمسجد،المكشوفالصحنذوالمسجدمنهاللمساجد

المقبب.والمسجد،إيواناتال!رلعةذو

النموذجهذاأمتلةمن.المكشوفالصحنذوالمسجد

مربعةساحةفهو.المنورةالمدينةفيصتلإل!ص!الرسولمسجد



*ء"!جم!1*9سي+7؟؟ىرربر؟،ء؟*+-يمبئلأ!!ىء!!!!لجثبمنج!!ىم!

،ىكوكأكأ*-*ثفيحءكم!!حشححلأق!/ص-عطص-؟!رو3-

ذات،العربيةمصرجمهوريةفىطولونابنجامعمآذنإحدى

الحكودي.لشكلا

،مكشوفصحنالوسطوفي،بجدرانمحاطة،الشكل

هذاأمثلةومن.عمدانعلىيرتكزسقفلهابمنطقةمحاط

ماذنأولوفيه،بدمشقالأمويالجامعأيضاالنموذج

بتونس،الكبيرالقيروأنوجامع،الإسلامفيشيدت

ابنوجامع،الشكلمربعةقاعدتهبرجهيئةعلىومئذنته

مزخرفةوواجهته،حلزونيتانمئذنتانولهمصر،فيطولون

أسبانيافىوجام!رطبة،نباتيةورسوماتهندسيةبنقوش

وبه،المكشوفالصحنذاتالجوايمأروعيعتبرالذي

طابقين.ذاتأروقة

الجامعالمسجدنماذجهمنإيواناتالأربعةذوالمسجد

ومسجد.النموذجلهذامثلأكبريعدالذي،الأصفهاني

ويتميز،المعماريةالهندسةفيقمةوهوبأصفهانالشاه

مئذنتانالمسجدمدخلوفيكبير،باتساعفيهالقبلةإيوان

هذاويشتهر.الصلاةرواقمآذنمنارتفاعاأقلطويلتان

الواجهة.وعلىالداخلفيالجميلةبزخارفهالمسجد
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مئدنتهوتظهر،تونسفيادالقيررفينافغبنعقبةشيدهالكبيرالجامع

الشكل.مربعةقاعدتهبرجهيئةعلى

قايقوباد،الدينعلاءمسجدنماذجهمنالمقببالمسجد

رواقفيكراتثلاثةفوققبابثلاثعلىويحتوي

متسعةكبيرةبقبةويتميزبأدرنهالسليميةومسجد.القبلة

ولهالجدار،منجداقريبةأكتافثمافيعلىوترتكزجدا،

.الجدرانفيكثيرةنوافذ

بفنالمسلمونعني.انحطوطاتوزخرفةالعربىالخط

القرأن،لكلماتمرئياشكلاتعطىلأنهابمالعربيةالكتابة

ويوجد.المسلمينكلفيهيشاركفئاالعربيالخطيعتبركما

وخط،الكوفيالخط:العريللخطرئيسيانأسلوبان

النسخ.

الزواياذاتالمستقيمةبالحروفيتميزالكوفيالخط

،بالعراقالكوفةمدينةإلىنسبةالكوفيسميوقد.الحادة

كتابةوفي،الكتابيةالأغراضشتىفيمستعملاوظل

منالمعروفةالأمثلةوأقدم.قرونخمسةمدةالكريمالقران

اهـ67سنةفيمؤرخةنعسخةالقرانمنالخطهذا
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بزحرفةالعادةوجرت.المصريةال!ضبدارفىمحفوظة

إطارداخلأسمائهاوحصر،بديعةزخرفةالسورعناوين

بعضوتحلية،محورةشجرةش!صلمنهيتفرعمستطيل

الأوراقأشكالجمع،المتشاب!فبالزخارفالصفحات

عدةال!صفيالخ!أعرانبثة!شقد.النخليةوالمراوحالنباتية

الكوفىمتل،اهعماريةافىخرفةفىأساساتستعملأنواع

أيرجمب!غما!!!لمجبرلأ!و

والنسخ.الثلثخطمننموذج

صء

أ

.4ب!!كاا؟ير..ول!!كا

ي.--.ولم!

ة.ة3تجرو3!نيركا.صت-فيإج.!.ثط

7-ء.-7

في!جبم!:.لاسسلا!/..

القديم.الكوليسالحطنادرةمخطوطة

ثمانيعلىوترتكز،متسعةكبيرةغبةسميرربأدرنةالسيميةمسجد

.كثيرة!الدولهالحدار،مرحذاقرية!تا!أ

العريقة،الإسلاميةالمنونم!القديمالزحر!يالكوفىالعربيالخط

المصاحص.لهتكتبكاتوقد

ت-لهءمزصخأصءعزالق!حرأ!ءعنيمازعىان،ءعةئشنج!!ب

ظاصا!كلزصذاارنجةونج!ثآئشا"زوأض"/ركتأا

!آوثبرفماع!ش1!أطخةدحبنيخ!قيءإسارش!،غلتبر

برهـو1-"طلحتذشبذلأازشلىشب!ل!؟نيعلأنجهيربئمقاريئرأو

.أتر1رؤآءبخ!هـآلآخ!3رأقشتيئ!وازدآاش!

-نج!!-!.

!!-إص!--

ع!



تجليداتزحرفةعلىالمسلمونالمجلدونعمل.الكتبتجليداتزخرفة

البديعة.والزهريةالهندسيةبالتصميماتالكريمالقرآنمصاحف

والكوفيالقرميدمثلوحداتفىوالمركبالزواياالقائم

الكتب،فنفىنجدهالذيالازهارزينةشكليأخذالذي

المتشابكالكوفيوكذلك،الصفحاتعناوينفيخاصة

.العمدان

الخطمحلحلوقد.المتغيرةبأشكالهشميزالنسخخط

غايةالنسخخطوبلغتدريجيا.القرآنكتابةفىالكوفي

.الهجريعشرالثانيالقرنمنالأولالنصففىنموه
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المستديرالخطمثلالخطوطمنعددالنسخخطمنوتفرع

منفريدةنعسخةوتوجد.غليظنوعوهوالطوماروخط

والخطالتوريقوزخارفالنسخخطبينجمعتالقرآن

الكوفي.

علىالمسلمونالمجلدونعمل.الكتبتجليداتزخرفة

الهندسيةبالتصميماتالكريمالقرآنتحليداتزخرفة

زخرفةفنفيرفيعمستوىإلىووصلوا،البديعةوالزهرية

بغرناطة.الحمراءقصرفى،أحربىاالخطمع،الاسلاميالفنإبدأعاتمنوالجصالحجرعلىالنحت
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شلسطين.!ىبالقدسالصخرةلقمةالخارجيةالأحزاءتري!الإسلاميةالزخارف

أخلا!اعلىالزخرفةتقتصرول!ا.الكتبتجليداتوطلاء

الجلدوظل.الغلافباطنإلىامتدتولكنها،الخارجى

أ!رقأدأ!كبعداستحدمزقد.الكتبلتجليدالمثاليةالمادة

فيمختلفةطرقوامشخدمتالجلد،إلىإضافةالمضغوط

الجلدأعلىيضغطأنذأ!كمن،ال!صبجلودزخرفة

بالقصالزخرفةواستخدمت.بدونهأوبالذهبيختم

فيالملونةالأرضيةعلىالمذهبالورقأوالجلدمنواللصق

الداخل.منالكتابجلدةزخرفة

النحتفنيظهر.والجصالحجرعلىالنحت

القصورزخارففيوالجصالحجرعلىالإسلامي

قليلنحتاالزخارفتنحتحيث،القديمةوالمساجد

قوامها،متموجةتفريعاتمنعامةبصفةوتتكونالبروز،

محفورةأومحززةفصوصعدةشكلفيالمراوحأنصاف

غاغلم1111حا-،!-،--ا-،--اصا،--؟-،كا-عو+ع-!3-؟،ى--؟-ح!،7ء7س

إ(7أ-%حمي*سب4--4بهيبها-؟-،"؟،-أ!ععا-(؟--كا،+ءص

2س-------!--علأ---لا-+-كاع*؟صعخلا+ير--كا-لاحمأكاش!يما-!!

كا-ى!*-صصين-"!ء-ء-يه!كاثكاء"-ص33!-حشء+خمأصقي--؟7خآ!كا!ا

31*-3!*.!-!!صكا!،-ح+--طور-ء*!س!77!7ء،!!ىطد-!+-ئرخ6-،\س،-لأ لا--ءص.ء؟ص+،-لاكا!!صبرش؟-*!،-؟ثإيرورص؟؟،-لإ-رر-

،ءحر!!؟كا!ك!-ص+-!وء،-

كا؟!!!!3ص.3-!!!،!"ء!ءص+س*-صكا!ة!فيئم!؟كسا-

!؟!!ءح!++!-إ+يرزوتهت!رز*ءي!لم*!حمت!!!3سءص!ض.-عدزلم-ئجعتئا

كا!لإغص!7؟ءكو*

-3!ئي؟*أ!لأء/لم

!لآ"لأ!012
!-أ

-ء-كا!-عء!يرلأبز!؟

بالزحارفريتوقدالشريفالنبويالمسجدواجهاتإحدى

والحجر.الحصعلىالمحفورةالإسلامية

نج"!غ4كأ!+نننرء!*ئريم!شكت!ئنتت!ءمحصل!قي:!:ش!نييتكا-رز!خ،%ءفىء-يرلا"نر

!خع!فيسءكىكاعي2؟!لأ-3-طكلبركرصا-ءبر4ع!لى-ء*!

!!غء-ءسع-و*؟د-قيبمجككلحربز4هـ:مر!ر!بر،3؟

-/كاءكا37*?،ئن6!7-!!ر33لى!"

!ضبر؟لاير؟ءبركل-ح؟!لمي!ئي!5:رس:بر!طثر

أ*؟قي!كا،ممغ4?ص!،هـنجؤجم!،!بزثمى!ؤنجزجلمر،!حجيكولم7ر" سأ؟!4.**!-ص/-كأء-ولجم!يرء؟ىشطىهو!هـء:؟*في

لي.سل!!ئ!يهئر.عء5?*"ىء*زرخ!.خكلءلم"كلم3ز8(لمبء

شغنر،!؟لمك!سه?!ءل!!!وشث!مم!+!4ءؤص!ثءجمى،ىء."سء)؟ة.

ممي3!ص!ولحس/أص!ضكأ؟ءء"!كل!*4!و!ء.*3كل3!عو!لمولم3ءرةيمكا

بثتئءمح!!يبز*بر!قي!سعلم-ول3؟،ء-م!ؤحيضى-2لم!م؟في

بمص!ى!3"تم!*كلفي!!!؟ك!!طف!ثفك!ضتن!ص!مبز؟!س؟.لمحصص!ررب

ع-7؟ىكاصئ!؟ء-ء-رءص-43بر

ى:!لأيئخ!يه!جتع!ىلم!!آى!ض؟،!تم.ء*!ض؟اريرلى!

7!ىصلأ!بم-7كاء-:-ىءص3*؟لى"-أالمهـا ض074!ء/لمبر8"ص-كا!كلص.3-جمى4*.!هـ:!اة

س!خمر-كعصكرر!قى!ئ!يإيخر!حو!بخجم!3كر!!و!ىء!اء

جصيةنقولتق

فيهاوتظهرالمشرلمة،الصحرةلمسحدالخارجيةالجدرانعلىالنقش

العربي.والحطالزحرفةجماليات



منهاالسفلىالفصوصأما.الغالبفيدائريشمكلوذات

الزخارفتتكونكماالتوائها.لشدةحلزونيةتكونفت!صاد

الزهرياتوأشكالالصنوبرومخاريطالعنبتفريعاتمن

سدالعحية)آنية(وجاماتهندسيةتقسيماتداخل

النحتطريقةباتباعاشخارفهذهعملويتم.الفصوص

نحتاالزخرشيةالمكوناتتنحتوفيه،المشمطوفأوالمائل

منفرجة.زواياشكلفيبعضهامعحوأفهاوتتقابلمائلأ،

منرقيقةأرضيةفوتكتابيةزخارفالنحتويتضمن

زخارفأمثلةومن.مريشةقاعدةشكلعلىالأرابيسك

.بالقاهرةطولونابنمسجدزخارفالحجرعلىالنحت

علىالإسلاميالحفرفنيظهر.الخشبعلىالحفر

منالمنبريتكونفقد.القديمةالمساجدمنابرفيالخشب

فىالخشبعلىحفرأعماليحويالشريفالنبوياللسجدمنر

ئقة.!اروعة

الحشبي.الأتاتق!أبعض.الخشبعلىالحفر
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.بالقدسالمباركالأقصىالمسحدفىالأيوبىالدينصلاحمحراب

الخشبيةالقاعةلوحاتإحدىوتظهردمشقمتحصفيالشاميةالقاعة

وأنماطها.أشكالهافيوالمتنوعةالرقيقةالفسيةبالنقوشمزسة

كا3لأكا

"!
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الزحارفتزينهامستطيلةمناطقإلىمقسمةحعتموات

ورقمنتفريعاتأوالمجردةالنباتاتأوالمتشابكةالهندممية

أوراقاتحملالعنبفروعمنالزخارفتتكونوقد.أ!نبا

يشهيوقد.العنبعناقيدمنبدلاصنوبروأكوازنباتية

النخليةالمراوحأنصافمنبأشكالالصنوبرأكوازبعض

منبرالمحفورالخشبأمثلةأحسنومن.نباتيةأوراقتغطيها

وأالمائلالحفرطريقةوتستخدم.تونسفيالقيروانجامع

حفرفى،الحصعلىالنحتفيالمستخدمة،المشطوف

أيضا.الخشب

والتحرزاأخسيجانرحرفةاطسلمونتميز.الشيجزخرفة

وأالتويزطريقةأجبالأسااهذهومن.بهمالخاصةأساليبهم

علىوالخيطالإبرةباالعمليكونحيث،الإبرةأشغال

تطريزاتأحملالذهبيةالخيوطوتستخدم.المادةلمسطح

أضموذجايضافلاالجيد،النسئالإسلاميوفي.مذهبة

النسيجفييدمجإنهبل،النسجبعدبالإبرةالقماشإلى

رخرفةنماذجومن.ذاتهاالنسجعمليةأثناءالنساجبوسحاطة

يستخدمالذيالأشواسأوالقوسنموذجالشائعةالنسيج

مزخرفة.أرضيةأغصه!وعملالصلاةسجاداتفيغالبا

أصيبأساأسملموناالحزافودابت!ص.الخزفزخرفة

أصناعةاسائلوفىأضنوعاشملتالخرففنونفيفريدة

رهـاشتذوالخزف:الأساليبهذهومن.الألوانوا

وذالمدهونوالفخارواحد،بلونوالمطليةالمحفورة

بالبريقالمرسومةالزخارفذووالخز!،المحززةالزخارف

الإسلاميةالآثارموحوداتم!السميجقطعإحدى.الشيجزخرفة

الرحردية.والكتاباتالإملاميةلالزحارفزيتدد،الألدلسيةا

رفيع.لنىوتسسيقحذاسةا!انلأالإصلاميةاشحار!م!ال!خيرحوتالتىالسمصأيممعارضأحد.النسيجزخرفة
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و!ظهوال!!ميةالتقليديئا!جزضوؤأ!طلسالسدوصناعة

مستقيمة.خطوطفىالألوانوانسحامالنسيجدقة

زينتوقدلدن،لوتوندارفيالعربيةالقاعةحائطمنجانب

ببعضبعضهاتتصلمكررةمحموعاتوليورديةخزفيةببلاطات

.البلاطاتنهايةعند

الوردية.بالسقوش!مرصعةخزفيةآنية

المغربمنورديةخزفيةآنية
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احس.ذاسحرحدكأادسيم!الملونالزجاجعلى!!لاميةزخرلمحة

.ارراحا!ام!المشرشة

مح!أ-%أتميه!-أس*

أكاح!!!!!!غج!ممضص؟*حهـسهـيهش

ثب!/"--ءص؟ب!ث!إزر؟مم!*7لأ؟مم!

!!

الهحدصيهلاشسوكلرص!لمح!وقداهـليةالأوالىاإحدى.الخزفزخرفة

أ!ضفي.اكالحصاحصتاساتوا

فياحسعوديةاأرامكوشركةصسحد!يالزجاجعلىزخرفة

اد.ا!ا

حوىمتاسة!تش!ط!فياصاتيةاإرسوملاس!!!ثالحزف!-طق

.ا!ابأ.!كأا!ىا-

فيوالكتابةقالباتيةالحيواسيةا-رسوملارلرزقدىالخزفيةالأطباقأحد

اتحديم.افياش!صالالحصأائرياررارالإصاأا
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زجاآنية

ؤوالعطور

وزينتب

ال!سلاميةا

قمعة

هونلمدا

كلبرسوم

وكتا

العربى.

الحدابة.والألوانوالهندسيةالسباتيةبالريع!وممزينةخزفيةآنية

،الدهانفوقالمرسومةالزخارفذووالخزف.المعدني

الإسلاميالخزفزخرفةوتتميز.المدهونغيروالخزف

فيالمتناهيةوالرسومبالمينا،والطلاء،المعدنيبالمجريق

الكوفيةالكتابةمنشريطعلىأحياناتقتصرالتى،البساطة

يعترضها.أو!علطانيةحافةحوليدورالواحد،اللونذات

فيهايتكونالتىرالفسيفساء،صناعةأسلوبأيضاوهناك

مختلفةالصغيرةالوحداتمنعددمنالزخرفيالموضوع

الخزفمنكبيرةلوحاتمنومقطوعة،والحجمالشكل

معا.وتثبتبعضإلىتجفلعضهابالألوانالمدهون

فيالزجاجمنتجاتاشتملتوالبلور.الزجاجفنون

وقواريرزجاجاتعلىالأولىالإدمملاميةالعصور

الزيوتلحفظأوالمنزليللاستعمالوأكوابومزهريات

كبيرا،تنوعاالأوانيهذهوأحجامأشكالوتتنوعوالعطور.

وتتبع.مزخرفهووما،الزخرفةمنخالهوماومنها

الخطوطمثلوالبلورالزجاجزخرفةفيمختلفةأساليب

منوغيرهاوالكتابات،النحلخلاياوأشمكال،النافرة

كوفية،كتاباتالزخرفةتتضمنفقد.الزخرفيةالعناصر

وأشكالآ،صغيرةوأقراصا،مستديرة)آنية(وجامات

زخرفةوتتمالإناء.سطحإلىمضافةوخيوطا،هندسية
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والنحاسي،والفضيالذهبىالمعدنىالبريقبرسومالزجاج

الملقاطالزخرفةفىالمستخدمةالأدواتومنالمينا.وألوان

لعملوالعجلة،بالخدشللرسموالإبرة،النقوشلعمل

المتموجة.والخطوطالمستقيمةالخطوط

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أعرليةااصشصيةااخمودااحتحمىااكتراتالإسلاميةالآتار

الحمراءشصرالتطرلمحربيسكالأرا

انحطوطةالعقولهرالإا!ءحيالاأسبا

االإسلاميةطاتانحص!إالعرىالحطالإسلام

اطسحدارورباعدأسحتواالر-آسيا

المطررةالداحليةالرحرفةالححتمصأشغال

الهمدعلىإلراهيمصيدوالسجادالبسط

اطستعصمىياقوتالعمارةالدي!كماللهزاد،

الإسلاميةالعمارةمحلتاح

العرلىالتت!جلىالفنالكتتجليد

الموفوععناصر

الإسلاميةالفنوننماذج-ا

الحسصعلىالحنمرهـ-اطعماردةحرفةإواالعمارة-أ

ا!سمر!ارحرشة-:المحطوصا!ورحرلةأمحربىاالحطب

الحزهـرحرشة-رال!ضصتحليداتزحرفةخ

والبلورالرحاخفود-حوالحصالحجرعلىالمحت-د

أسئلة

الإسلامية؟الفمولىيميزماأهمما-أ

المكحتسوهـ؟الصحرداالمسحدممودحبمتلمسجدأولما2

العربية؟ال!صابةلفرالمسلمورعنيلمادا3

لحلدةالحارحىأخلال!اعلىالكتبتجليداتاقتصرتهل4

نه؟ولساال!ضا!

الحشب؟علىالإملاميالحفرننيلاحظألىيمك!أين-5

وأالرسمعلىيدلكاممصطدالتصويريةالفنون

وأالكل!اتإنتاجلإعادةالمستخدمةاللأخرىالفنيةالوسائل

والحفربالقوالبالطباعةالفنيةالوسائلوتشملالصور.

بالشاشمةوالطباعةالحجريةوالطباعةالكليشيهوحفر

ولكنه،التصويريةالفنونمنيعدالرسمفنوكان.الحريرية

مستقلا.فنياشكلايعداليوم

الجميلة،الفنونوفىتجارياالتصويريةالفنونوتستخدم

ولإعداد،للإعلانتجارياالفنونهذهتستخدمحيث

والمجرت.الصحفوملاحقوكتيباتالملصقاتلوحات

الفن،إنتاجإعادةأيضاالتجاريالاستخدامويتضمن

الفنونمجالوفىالأزياء.وتصميما،الكتبوصناعة

الحفرمن،عظي!ةفنيةقطعاالفنان!تمنعددأبدعالجميلة

بينومن.الأخرىالتصويريةوالفنون،الكليشيهوحفر

جويا،وفرانسيسكو،الألمانىألبرختدوريرالفنانينهؤلاء

.الهولنديورمبرانت،الأسمبانيانبيكاسوولابلو

حتىباليد،تن!خواللوحاتالخطهوطاتظلتهـقد

مجهدةطريقةوهى،الميلاديعشرالخامص!القرنأوائ!!

الطاعةآلةجوتنبرججوهانساخترعأنوبعد.دقيقةوغير

نسخطبعالممكنمنأصبحام،044عامنحو،المتحركة

بزيادة،التعليممستوىوزاد،بسرعةال!ضبمنمتشا!ة

الفننموفيالزيادةهذهساعدتوقد.الكتبمرالمتاح

الطباعةفناوأصبح.النهضةعصرخلالوالعلمادبوالأ

العصورنهايةقربأوروبافيمعروثيتوالحفرأغوانببا

وغيرهاالفنيةالوسائلهذهاممتخدمتوقد.الوسطى

ظهورقبلوخاصة،الفنيةالأعمالإنتاجلإعادةأحيانا

عشر.التاسيعالقرنأوائلفي،أ!هموئياالتصوير

الموسوعةفيملةذاتمقالات

الحجريةالطكباعةالطساعةاللإعلاس

التجاريالإعلارفنالحريرية،لشاشةالطماعةأضوئىاالتصوير

المحطوطةبالقوال!عةالمبااالح!

الحمشيةاصأغواباالطماعةأحصليتسهاحمر

وأ،جميلةخطتإنجطزأوصناعةاووالفئون

.الإنسانعندالجماليأرزوقاما،بطريقة،ترضىمنتجات

المعزوفةأواللوحةأوبالقصيدةيستمتعواأنيتوقعونفالساس

آخر.لشيءومميلةكونهالمجردوليسلذاتهاالموسيقية

تطويرإلىالجديدةالفنيةالأعمالتؤديأنلمجوقعونكذلك

أفكارأحسنعنتعبيرهاطريقعن،وأحاسيسهمعقولهم

والعظماء.الموهوب!ت

فيالجميلةالفنونتشمل.الجميلةالفنونتصنيف

وكذلك،والباليهوالاوبراوالأدبالموسيقىأ!اسعامفهومها

الزخرفة.وفنونوالعمارةوالسحتالتشكيليالتصوير

مرضية،أوجميلةالأشياءجعلإلىدائماالفنانونولايسعى

للجماهيرمثيرةأومدهشةجعلهاإلىأحيانايهدفونقدبل

عنذلكمنيتمكنونوقد،الشفقةأوالسخطحدإلى

.الحياةفىالقبيحةالجوانبأووالشرورالمآسىعرضطريق

الفنونعلى،الضيقبمفهومهاالجميلةالفنونوتقتصر

فقط.البصرحاسةخلالمنالجماليالذوقتعجبالتي

والعمارةوالنحتالتشكيليالتصويرالفنونهذهوتشمل

والمجوهراتوالخزفوالأثاثالطيعيةالمناظروتصميم

خاصةأقسامالجاهمعاتمنالعديدفيويوجد.والنسيج

معظمولكن.فقطالفنونهذهتدرسالجميلةللفنون

هذهتسمىأنيفضلونالحاضر،الوقتفىالختص!ت

والأدبالمو!ميقىويصنفون،البصريةالفنونالفنون

السمعية.الفنونتحتالمسرحيالتمثيلمثلالإلقائي

والفنونوالرقصالموسيقىالمتخصصينويضئدعض

لأنها،الأدائيةالفنونهىواحدةمجموعةفيالمسرحية
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طريقعنأوالأحياءالفنانينطريقعنإماتؤدىأنيج!

التسجيل.وأسطواناتالأفلاممثلالاليةالوسائل

والنحتالتشكيليالتصويرالفنخبراءمنكثيرويصنف

التشكيلية،الفنونهىواحدةمجموعةفيوالعمارة

التيالفنيةالأعمالوتسمى.صلبةأشياءمنتتألفلأنها

أعمالمعظموتشمل،الساكنةالأعماللاتتحرك

تسمىبينما،والعمارةوالنحتالتشكيلىالتصوير

أعمالمثلالمتحركةالأعمالالمتنقلةالفنيةالأعمال

بعضوفي.المتحركةالرسوموأفلامالمتحركةالنحت

الحواسفنونوالطبخالعطورصناعةتسمى،الأحيان

جميلة.فنونأنهاعلىتصنفمانادراولكنهاالدنيا،

هناكأنالناسمنكثيريعتقد.القديمةالتصنيفات

العصورفيالاعتقادهذانشأوقد.جميلةفنونسبعة

منأنواعلممبعةالعصورتلكعلماغج!عندما،الوسطى

نسميهفيمامعظمهايدخلواحدةمجموعةفيالمعارف

والجدليةاللغةقواعدالمجموعةهذهوتشملعلوما.اليوم

والحسابوالبلاغة(،المنطقعلممن)نوعالهيجلية

والفلك.والموسيقىوالهندسة

الجميلةالفنونفصلفكرةعلىاخرقديمرأيويقوم

تكمنأنفيهايفترضالجميلةالفنونلان؟النافعةالفنونعن

تلكفىالاعتقادهذاظهروقد.نافعةوليعستفقطجميلة

يجبوالسيداتالسادةأنيرونالناسكانعندماالعصور

نأإلا،النافعةالأعمالمنأيفىأيديهميستعملواألا

الذينهمالحاضر،وقتنافيالديمقراطيةالمجتمعاتفىقليلين

الأثاثوتصميمالعمارةإلىننظرفنحن.الرأيهذايؤيدون

وإنحتىالجميلةالفنونمنأنهاعلىالخزفيةوالأعمال

الفنانونيستعملعندماوذلك،نافعةمنتجاتهاكانت

واذاننالأعيننامرضيةمنتجاتهمويجعلونجيدا،تصميما

جميعيسمونوالرومانيوناليونانيونوكان.وعقولنا

المناجمفيوالعملالزراعةذلكفىبمافنوناالنافعةالمهارات

لتعلقهاطبقاالفنونمنالمئاتإلىننظرولكننا،والطب

فائدتهاعنالن!بصرف،الجماليوالإغراءبالجمال

العملية.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ثاثلأا

ميةلإسلاارثالاا

لأدبا

الف!إلاهات

الباليه

التشكيلىالتصوير

علم،الجمال

العرديالخط

لرسما

العربعندوالنحتالرسم

الرقص

الشعر

ةرالعما

الإسلاميةالعمارة

العربىالتشكيلىالفن

الإسلاميةالفنون

العربيةالشعميةالفنود

الحمراءقصر

الموسيقى

الموم!يقى

العرديةالموسيقى

الميوزات

فن،النحت

عامةبصفةيطدقاسمالنفسعنالدفاع!دون

نشأتالتيالنفصعنالدفاعفنونمنمختلفةأنواععلى

التىالنفسعنالدفاعفنونمعظمجاءتوقد.الشرقفى

منمئاتوهناك.وكورياواليابانالصينمناليومتمارس

أنواعإلىمقسمةوكلها،النفسعنالدفاعفنونأنواع

فنونمعظموتشترك.النظمأوالأسالبمنح!دة

الأسلوبأنغير،عامةفنيةطرقفيالنفسعنالدفاع

علىيعتمدوهذا،معينةميزةفلكل؟لهلاوجودالأمثل

منه.الاستفادةالشخصيحاولالذيالأمر

إلىالنفسعنالدفاعفنونتنقسمالفنيةالناحيةومن

النفسعنالدفاعفنففي.الطرقيوغيرالطرقي:نوعين

،الأشخاصيركلوالتايكندو،دو،الكارايهمثل،الطرقي

ورؤوسهم.وركبهمومرافقهموأرجلهمبأيديهمويضربون

إلقاءفيهافيتمالطرقيةكيرالنفسعنالدفاعفنونأما

بدون،حركتهوشلبهوالإمساكالارضعلىالخصم

عنالدفاعفنونأكثرمنوالايكيدووالجودو،.ضربه

الكاراتيه.الجودو،انظر:.انتشاراالنفس

المراحلمنجزءامايكونغالباالأسملحةواستخدام

وذلك،النفسعنالدفاعفنونعلىالتدريبفىالمتقدمة

بعضففيكل،وعلى.القديمالتقليدعلىالحفاظبابمن

منجزءاالأسلحةتكونالنفعي!عنالدفاعفنونأشكال

وأالخشبمنالأسلحةمعظموتصنعالأساسيالتدريب

.تستخدمفلاالناريةالأسلحةأما.المعدن

منالنفسعنالدفاعفنونالناسيمارسواليوم

النفسعنللدفاعو!ميلةبوصفهاالتمرينأجل

أنواعلهاالنفسعنالدفاعورياضة.رياضةوبوصفها

تسحبالذيالتقليديوالكاراتيهالجودومنهاكثيرة

والملاكمة،تلاحميحدثأنقب!بسرعةالضرباتفيه

منهالهدفيكونالذي،التلاحمالكاملالكاراتيهأو

ملاكمةفيالحالهوكماالقاضيةبالضربةالفوز

.ألاحتراف

فنونأنواعأشهر.الصييةالنفسعنالدفاعفنون

عامتعبيرفووكونجفو.كوبخهوالصينيةالنفسعنالدفاع

الصينية،النفسعنالدفاعفنونمنالمئاتعلىئطلق

ابتدعتأساليبفوالكونجويمثل.البراعةأوالمهارةويعني

الأساليبوأهم.للرقصأووالتمرينللصحةأو،للقتال

أيضاوتنطقشوانشىوتايشاولينهىالمعروفة

ويشملالصينشمالفيالشاوليننشأوقد.تايجيكوان

القوةلإبرازمعستقيمةخطوطفيوالتقهقر،المهاجمة

منيتكونجنوبيفأسلوبشوانشىالتايأما.والسرعة

علىويركز،للأرجلمعقدةوتحركات،دائريةتحركات

الداخلي.الإيقاعوتناسقبالعنفتتصفلاالتيالقوة
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النفسعنالدفاعفنون

وأالخصمإلقاءت!ثملقد

حتىأو،والركلالضرب

الأسلحة.امشخدام

ويعتقد.فةمعررغيرفوالكوغلنشأةالأولىوالبدايات

0051عامنحوفى،أغدمامنذبدأأنهالمؤرخ!تبعض

أ!رنامشصففىأخرباإلىفوالكونجووصل..مق

أصلعمالالأولىالهجراتمع،الميلاديعشرالتاسع

هؤلاءمنكثيروكان.المتحدةالولاياتإلىالصينيين

منعلىتلقينهاوقصروافو،الكونجفيالمهرةمنالعمال

عامانتهتهذهالتكتمعادةولكن.قريبةصينيةأصوللهما

أنجلوسلوسفيفوالكونجمدربيأحدقامعندماأم649

.مرةلأولالصينيينلغيربفئمدرسة

مهماننوعانهناك.اليابانيةالنفسعنالدفاعفنون

،هناكوتطورااليابانفيظهراالنفسعنالدفاعفنونمن

والبودو،القديمةالنفحرعنالدفاعفنونأوالبوجوتسووهما

فلسفته!أنورغ!ا.الجديدةالنفسعنالدفاعطرقأو

موجودةروحيةأف!ظرأساسعلىيقومانأنهماإلامختلفة

بالقتالالبوجوتسووتهتم.البوذيةزنعقيدةأتباعلدى

علىتبعثالتىالأمورمنكأمرالموتمواجهةفيوالرغبة

السامورايمحاربىوتقنياتفلسفةتتضمنوهى.الشرف

والكاراتيه-الجوجوتسومثلفنونعلىوتشتمل،اليابانيين

عشرالتاسعالقرنأواخرفيبدأتالتيالبودوأماجوتسو.

ويعمل.الجماليالأخلاقيلالكمالفتهتمالميلادي

،الصراعتجنبعلىالبودويمارسونأرزيناالأشخاص

والكاراتيهأخيرا.حلاالنفسعنالدفاعفنويستخدمون

منآخرفننشأوقدالبودو.منأشكالوالايكيدووالجودو

ويعنينينجوتسو،وهو،اليالانفىأخفساعرأسدفابافمون

النينجوتسويمارسونالذينويسمىاضحسمى،ااوأصتسلا!افن

اسريةالجبليةالطقوسمنالنينجوتسونشأت:قدالنينجا.

الوقتذلكوفي.الميلاديعشرالثالثالقرنأواخرفى

المسلحالقتالأشمكالجميعفيالمبرزينمنالنيسجاكان

والقنابلالتنكروسائلالممتخدامذلكفيبماالمسلحوغير

ممارسةحظروأاليابانحكامأنورغم.السامةوالمواد

النينجاأنإلا،الميلاديعشرالسالغالقرنفيالنينجوتسو

حازتوقدتقنياتها.علىوحافظواسرآ،مارسوها

القرنثمانينياتمنتصففيعالميااهتماماالنينجوتسو

بهدفليس،فنهمالنينجايمارسواليوم،العشرين

تدعولابفلسفةيمتازتقليديافنابوصفهول!شأضجسص!،ا

أ!نف.اإلى

الدفاعفنونأكثر.الكوريةالنفسعنالدفاعفنون

الركلفنأيالتايكندو،هوكوريافيشعبيةالنفسعن

للكاراتيهالفجائيةالحركاتبينالتايكندوويجمع.واللكم

الحركاتإلىبالإضافةفو،للكونجالدائريةوالتنقلات

أيضاويستخدم.الدائريةوالركلاتالقفزمثلالبارعة

والتعويق.والمراوغةاللكمتقنيات

الكوريةالنفسعنالدفاعفنونتكونأنالممكنومن

م(،359-)668الكبيرسيلاأسرةحكمأثناءنشأتقد



فنعلىبالتدربيقومونالهوارأنجمحاربوكانعندما

القرنمنتصفوفيدو.-هوارابخيسمىالنف!رعندفاع

الدفاعفنونمنأساليبعدةاندمجتالميلاديالشمرين

وفيالتايكندو.لتشكلكوانتسمىالكوريةالنفسعن

فيالتايكندوبدأالميلاديالعشرينالقرنمنالستينيات

النفسعنالدفاعفنونأكثرمنالانوهوعالميا.الانتشار

العالم.فيشعبية

عدىدلدلالةيستخدممصطدحالزحر!يةالفنون

الأثاثزخرفةتشملالزخارفمنمختلفةمجموعة

الزخرفيةالفنونمصطلحويشير.والزجاجالخشبوأشغال

والآنيةالصيني)الخزفالسيراميكصناعةإلىأيضا

والفضةكالذهبالمعدنيةالأدواتوصناعة(،الخزفية

.المعادنمنوغيرهاوالبرونز

تكونحينماالطبيقيةبالفنونالزخرفيةالفنونوتعرف

مثلالفعليالاستعمالبهايقصداشياءإلىالإشمارة

والأوانيالصينيوأطباقالفضيةوالأوانيالكراسي

مصطلحهواخرمصطلحأحياناويستخدم.الزجاجية

هذايعنيولا.الزخرفيةالفنونإلىللإفمارةالثانويةالفنون

يقصدولكن،الفنونمنغيرهامندرجةأقلأنهاالمصطلح

الفنونمنرائعةتحفة

بيفمةاسمهاالزخرفية

إنتاجمن،الفصح

بيترالروسىالجوهري

عامفابرجيهكارل

م.918

حم!
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كالتصويرالجميلةوالفنونالزخرفيةالفنونبينالتمييزبه

.العمارةوفنوالنحتالتشكيلي

البشريالتاريخمدارعلى-الزخرفيةالفنونأظهرتوقد

،المثالسبيلفعلىوتحميلها.البيئةتحسينفيالإنسانرغبة-

منصغيرةأشكالأ،التاريخماقبلعصورفىالناسنحت

الجميلالأثاثيدفنونالمصريينقدماءوكان.العاج

الصناعكانالوسطىالعصوروفي.موتاهممعوالمجوهرات

العاجمنمصنوعةبموادوالكنائمي!القلاعيزينونالمهرة

صنععلىالفنانوندأبالنهضةعصروفيوالمينا.والذهب

الثامنالقرنوفى.والزجاجوالمعادنالأثاثاتمنجميلةقطع

والخشب.الخزفمنجميلةقطعاأنئالفنانونكذلكعشر

فروعمنمهمافرغاهذايومنافيالزخرفيةالفنونولاتزال

مهمةفنيةأتجاهاتوالزخرفيةالجميلةالفنونوتعكس.الفنون

والمواد.والألوانالشكلاختيارفي

الموسوعةفىملةذاتمقالات

الفسيفساءالدانتيلالأثاث

الخرزفنالديكوباحالزخرفيالحديدأشغال

الميناالمعشقالزجاجالتذهيب

دماش!النجود،الداخليةالزحرفةالزخرفيالتطعيم

ميكلسيرااالحلى

العاجالحز!

!"*!ةئقح!!-

،*!!+ع!يص!حي

رز،-!يهلأ؟7

ال!؟!لأكاكا!ك!رركلاليأص،لاكيح



العربيةالشعبيةالفنون057

ومنمصر.!يالشصيةالموسيقيةالآلاتأحداليم!!()إلى،المتاللسيلعلى،البلديفالمزمارآخر.إلىعربىبلدمنالعربيةالشعبيةالمونتتنوع

قطر.دولةلياليسار()إلىوالرزيف،السعوديةالعربيةالمملكةفياجمسار(ا)أع!الليوةالعربيةاللادفىالشائعةالشعبيةالرقصاتأمتلة

العربيةال!نيعبيةالفنون

التراثمكوناتإحدىالعربدلآالشعبيلأالفنون

الشعبية.المأثوراتتسمىوقد،الرئيسيةالعربيالشعبي

فولكلور،كلمةعليهايطلقأنإلىالعلماءبعضويميل

الفنونكلمةتشيرحالأيوعلى.الشعبيالتراثأو

أفرادبينعليهاوالمتعارفالدارجةالفنونإلىالشعبية

،والقدمبالعراقةتتصفوهي.المجتمعاتمنمجتمع

الا!شعمالفيجاريةفهيأيضا،بالحيويةتتصفولكنها

إلىوتنتعسب،والعادةالعرفبمجاراةوتتصص،اليومي

للفنونالشفاهيةبالروايةوسطهاوتشيع،الشعبيةالجماعة

للفنونوالتقليدوبالمحاكاةوالاناثميد،كالأغاني،القولية

الشعبجةالفنونوتتميز.والرقصاتكالمومميقىالعملية

فهي،مباشرةالإنسانيةالجماعةخاطرعنتفيضبأنها

التلقائي.بالتعبيرأشمبه

العربيةالشعبيةالفنونأنواع

رئيسيين:قس!نإلىالعربيةالشعبيةالفنونتحقسما

والموسيقىالشعبىالأدبفنونوتشمل،المعنويةالتعبيرات

التشكيلية،الفنونوتشملالماديةوالتعبيرات،والرقص

الشعبية.الصناعاتوفنون

الأدبفنونتتضمن.الشعبيةالمعنويةالتعبيراتفنون

الرقصاتومنه،الشعبيوالرقصالموسيقىوفنون،الشعبي

باستخداموالرقصات،الجماعيةوالرقصات،الفردية

السلاحبالمشخداموالرقصات،التحطيبوتسمى،العصي

ورقصات،الخيلورقصات،والبنادقوالسيوفالمدىمثل

الجماعاتمنوغيرهمالبدوورقصات،الأفراحفيالنساء

بيئيةأوعرقيةوسماتحصائصتجمعهمالتيالخاصة

مشتركة.
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والحكاياتالأمثالمثلالنثرويشمل.الشعبيالأدب

والشعر،المأثورةوالأقوالالباعةونداءاتوالألغازوالنوادر

الأغاني.ولغمعروالتواشيحوالأزجالالمواويلمثل

عنتعبرف!النثر،فنونأبرزمنالشعبلةالأمثال

أسلوبفيالحياةمشكلاتمنومواقفهمالعامةتجارب

وأأخلاقيةقاعدةأوحكمةيمثلوموجز،مكثفبلاغي

اسمليقةقمةوتعد.الحياةوجوهكلوتشملسلوكئا،مبدأ

وحسن،المعنىوإصابة،اللفظبإيجازتتميزلأنها،الشعبية

مكتوبغيردستوراتمثلوهي.الكنايةوجودة،التشبيه

.ومعناهلفظهفيالعامةترضاه

التيالشعبىالأدبفنونأقدممنالشعبيةالحكايات

،الإنسانمعطويلةمراحلوعاشت،البشريةعرفتها

أنواعومن.الشعوبلحياةالشفهيالتاريختمثلوهي

الخارقة،والخرافاتالأساطير:الشعبيةالحكايات

والحكايات،النادرةوالح!صايات،الأخلاقيةوالحكايات

الحكاياتوتتضمن.التسليةوحكايات،التعليمية

فىأيضاتتضمنلكنهاواقعيةوأحداثاحقائقالشعبية

هدمايهتمولعلمحضا،خيالأأوخرافاتنفسهالوقت

وتأثيرها،،القصةمغزىهوالقصصهذهواضعو

والتدقيق.بالتحقيقاهتمامهممنأكثرالتعليميةوغايتها

حكاياتمجموعةالمعروفةالشعبيةالحكاياتأهمومن

ترجمةفهي،اريةأصولإلىتعودوهى،وليلةليلةألف

فطذاعتوقد،إفسانالضارالفارسيللكتابعربية

الخيالإليهاوأضافترجمتها،بعدالإسلامىالعالم

،الشامفيوأجزاءالعراقفيأجزاء،العربىالشعبي

وأضافالأخير،شكلهافىالمصريالفنمنوسواها

مهمة.إضافاتإليها

وتدوروالشعر،النثربينتجمعطويلةقصصالسير

ملحمية.أشعارعلىوتشتمل،والفروسيةالبطولاتحول

تغريباتوأبطال،وعنترة،بيبرسالظاهرالسيرأبطالومن

،فرسانهيئةعلىتصويرهاتمشخصياتوهي.هلالبني

الشخصياتهذهملاحمخلالمنالشعبيالخيالوأضاف

السير،هذهمنكثيراندثروقد.المحليينالفلاحينعواطف

علىوتنشدتروىمازالتالهلاليةالسيرةملحمةأنإلا

هذهتأخذوقدمصر.فيالبلديةالمقاهىبعضفيالرباب

التيالأشعارأمثلتهاومن،الشفاهيةالأشعارشكلالسير

حسنوالسلطانوالعلاموخليفةزيدأبيأسماءتستخدم

منالتغريباتعنتتحدثوهى.الهلاليةأمراءمنوغيرهم

وهذهالأسماءهذهوماالخضراء،تونسإلىالحجاز

مجتمععنبالحديثمليءخارجىإطارإلاالأماكن

وسائروالحكاياتالسيرتعدوبذلك.المحليينالفلاحين

العامةفيهيضعللتاريخخاضاوعاءالشعبيالأدبفنون

وحقائقرؤاهموخليط،تاريخهموموروث،عواطفهم

حياتهم.

يتألفالذيالشعبيالأدبفنونأحدبالدمىاللعب

الظلخيالومنه،والتشكيلوالموسيقىوالحركةالقولمن

وتركياالعراقفيالفنهذاوينتشر.العرائسوقوزالقراو

موضوعاتهأظهرومنإفريقيا.شماليوفيومصروسوريا

الاجتماعية.والعاداتالخطيرةالتاريخيةللأحداثالتأريخ

الشعبيةالشعرفنونأنواعمنوالموشحوالزجلالموال

بعضهاوارتبطومصر،العراقفيوانتشرت،نشأتالتي

بينما،الريففيالموالانتشارويغلبوالغناء.بالموسيقى

بكلاممنظومةقصيدةوالزجل.المدنفيالزجلينتشر

أربعةإلىثلاثةمنالمكونةالقطعمنعدذاتتضمن،العامة

الزجلموضوععلىعادةالقصيدةمطلعويدل.أبيات

.غيرهأوغزلأأووصفايكونقدوالذي،عامبشكل

وارتبط.أبياتهاكلفيواحذابحراالقصيدةوتستخدم

بمصاحبةتغنىقممائدهوكانتوالغناء،بالموسيقىالزجل

و!زامير،،وتريةآلاتعلىعازفينمنمكونةموسيقيةفرقة

غالبهشعرفهيالموشحاتأما.وصاجات،صغيرةوطبول

آخرويسمى،وأقفالمطلعمنالموشحويتكون.فصيح

بدايةفيالموشحاتوكانت.الخرجةالموشحفيقفل

الفصحى،بالعربيةوتنظم،رفيعةأغراضفيتقالعهدها

وظهرالهجاء،فيذلكبعداستخدمهاالشعراءبعضلكن

بعففيهاودخلت،العاميةباللهجاتمنظومماهومنها

الأزجالوظهرت.العربيةغيروالمفرداتالتركيةالتعابير

فيانتشرتثم،الأندلسفيماظهرتأولوالموشحات

الإسلامي.العالمشرقي

الشعبىالشعرفنونأنواعمنوالهجينيالفرشمني

شعريتميز.العربيالخليجدولفيتنتشرالتيالغنائى

يؤدى،الشعبيوالاداءالغناءمنلونبأنهالفريسني

والأعراسالأعيادفىفرديةأوجماعيةبصورة

بهالتنغيمفييشتركخاصلحنوله،العامةوالمناسبات

صدرهبأنفيتميزالهجينيشعرأماوالحضر.الباديةأهل

فيويؤدى.اخرىقافيةعلىوآخرهقافيةعلىينظم

ظهورعلىوهمالبدويغنيهحيث،جماعيغناءشكل

نفوسهمفيفيبعث،الصامتةالصحراءيقطعونإبلهم

والطمأنينة.بالأنسالشعور

الغنائيةالشعبيةالرقصاتأنواعمنوالمجرورالعرضة

بحملالعرضةتؤدى.العربىالخليجدولفيتنتشرالتي

معلأعلىورفعهاوالبنادقوالخناجركالسيوفالأسلحة

ويشكل.والطاراتالطولإيقاعاتنغمةعلىالتراقص

منبيتاإحداهماتقول،مجموعتينالعرضةفىالمشاركون

شعرقصائدوتختلفعليها.الأخرىفتردالشعبيالشعر
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السعودية.احشعبيةااعمولىا!النجديةالعرفمة

سعودية.شعبحةرقصةالخبيتي

الصانعمهارةتبررالحارةدقة.عمانسلطنةمنالخشبعلىالحفر

العماممط.

ديالمطلىوالفحارم!العحارالشعميةالصساعاتبمث!!الخزف

تونس.

السعودية.ليلاالأحساءالخوصصناعة
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حماصعةقصائدتكونفقدمناممبتها،باختلافالعرضة

وأأ!طن،وابالقبيلةوالتباهيالحربمناسعباتفيوفخر

مناممباتفيومواعظحكمأو،الزواجمناممباتفيمديح

فيالدفوفإيقاععلىالمجروررقصةوتؤدىالأعياد.

والمنالممباتالزواجوحفلاتكالأعيادعديدةمناسبات

أحدهمايبدأ،صفينفيهاالمشاركونوينقسم.الأخرى

بغناءالاخرالصفعليهفيجيب،الأولالبيتشطربغناء

إل!اثنانأوواحدصفكلمنويخرج،الثانيالبيت

والقيامالجلوستتضمن،رشعيقةحركاتلتأديةالمنتصف!

.الدفوفإيقاعمع

فنونتتضمن.الشعبيةالماديةالتعبيراتفنون

التصويرومنهاالتشكيليةالفنونالشعبيةالماديةالتعبيرات

وأشمغالالحائطيةوالرسوموالنقشوالزخرشةالتشكيلي

والحجروالجلدوالزجاجوالمعادنوالخزفالفخار

والتوفيوالأثاثالعمارةوفنونالشعبيةوالصناعات

لشعبية.ال!زياءوأ

الحائطية.والرسوموالنقشوالزخرفةالتشكيليالتصوير

المتنوعة،الألوانتوظيفعلىالتشكيليالتصويريعتمد

والقماشالورقمثل،مختلفةأسطيح،علىوالمائيةالزيتية

التصويرعلىويغلبالأشياء.عنللتعبير،والخشب

منأشياءعنالتعبيروهيالتجريد،صفةالعربيالتشكيلي

وتدور.المعالمواضحةوخطوطهند!ميةأشكالخلال

بينهاومن،الطبيعيةوالمناظرالبيئةحوأ!موضوعاتهمنكثير

طرقاالعربواستخدمالطيور.وأشكالالخباتيةالتفريعات

اشلحمومأهمهامن،الأبنيةجدرانوزخرفةتزيينفيمتعددة

علثالجصمنناعمةطبقةبسطيتمحيث،المائيةبالألوان

بتصويرالمصورويقوم،وتصويرهزخرفتهالمرادالحائط

حتثالجصجفافقبلالمائيةبالألوانالمطلوبةالنقوش

للحصولالترقينالفنانويستخدم،جفافهأثناءيتشرب

للأضواءمثلاالبيضاءالخطوطفتكون،التجسيمعلى

.للظلالالقاتمةوالخطوط

أنواعاالعربالفنانونابتدع.والخزفالفخارأشغال

الأزرقالخزفمنها،والخزفالفخارأشعغالمنعديدة

وأزخارفعليهابيضاءأرضيةذوخزفوهو،والأبيض

خز،توهو،المبقعالخزفوكذلكزرقاء.متباعدةكتابات

والأخضرالأزرقبال!ونبقعتعلوهابيضاءأرضيةذو

وهناك.،الألوانتلكمنمجتمعينبلونينأووالأصفر

بوج!دويتميز،التزجيجأوالدهانتحتالمحززالخزف

يزجح.أنقبلالإناءهيكلفيمتنوعةزخرفيةتحزيزات

الحشف،الحزفصناعةفيالعربإليهتوصلماأرقىومن

إكسابلمجموفيهبالغضار،مايسمىأوأطعدنياالبريقذو

اللمنمنلونهيختلفلماعا،معدنيابريقاالمزججةالأواني

إلىالضماربالأصفرأوالنحاسيالأحمراللونإلىالذهبي

.الخضرة

التيالمعادنبأشغالالعرباشتهر.المعادنأشغال

وقد.المتنوعةالمعدنيةأضحفواالأوانيصناعةفيتمثلت

مثلأوانصناعةفيالأصفروالنحاسالبرونزاصعتخدموا

الشمعداناتمثلوتحف،والصوانيالأباريق

مكونةبزخارفتزيينهاتمالتي،والصناديقوالمزهريات

ع!لويتم.وهندلمعيةوكتابيةنباتيةعناصرمن

هوفالحفروالبروز.والطلاءوالتطعيمبالحفرالزخارف

علىبالإزميلوالنقوشبالتصميماتالخاصالرسم

وأالفضمةأوالذهبمنمكونوالتطعيم.المعدنسطح

الطرقحالةفيفيوجدالطلاءأماالأحمر.النحاس

علىمشكلةرفيعةألواحفيالفضةأوالذهبعلى

حافةبوساطةمصونةوالحواف،المطلوبالتصميم

التظليلخطوطمعالأرضيةحزحالةفيأوحشنة،

.المتعارض

إلىالعربأضافهماأهممنونسجها.الأقمشةصناعة

الثوبتعليمأيبالتويز،عنايتهمالمنسوجاتصناعة

فيهوتكونالخز،نسيجبصنعالعربواشتهر.وتزيينه

فيكذلكوبرعوا.الصوفمنواللحمةالحريرمنالسداة

وت!صن.الحريريةالمنسوجاتمنوهو،نسئالديباجصنع

التيالأخرىالأنسجةومنالحرير.منولحمتهسداته

يمتازوالذي،اللحمةمنالمبطنالنسيجالعرببهااشتهر

وا!حتخدم.الوجهينمنعكسيةزخارفعلىباحتوائه

قطر.دولةفيالدقيمةالشعبيةاليدويةاللصنوعاتلعض
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قطر.دولة-السخيلسعصسشعبيةصناعة

فيالآنحتىيستخدممازالأسذيااليدويالنولالعرب

الأنسجة.صنع

ازدهارفىحجيرفضا!أ!لعربكانالسجاد.صناعة

حتىوتشجيعهاتنميتهاعلىعملواإذالسجاجيد،صناعة

العربية.أغنودامميزاتآأمنالسجاجيدإنتاجصار

الحريرأوالشعراتالطويلالصوفعادةالعربويستخدم

الخميلة.يسمىالذيللسجادةالفوقانيالنسيجصنعفي

القطنمنفتتكون،التحتانيالنسيجوهي،الرقعةأما

يدويالسجاجيد:مننوعانويوجد.الكتانوخيوط

غربيوآليخميلتها،عنالسجادرقعةتستقلوفيه،شرقي

فياليدويالنولويستخدم.رقعتهمنخميلتهتكونوفيه

النولكبيرحدإلىيشبهنولوهوالسجاجيد،صنع

زخرفةتصميماتوتأخذ.النسيجصناعةفيالمستخدم

.المتحدةالعربيةالإماراتشيالحتسعحيةللملاساليدويالتطريزعمال

السعودية.كيالأحساءلاالمل!ثالحجاكة

والنجومالهندسيةالأشكالمثلمتنوعةأشكالأأصسجاجيدا

الأرهار.ا؟

الفريدبطابعهاالعربيةالعمارةتميزت.العمارهفنوت

بهااهتمالتىالمعماريةالعناصرفمن،الخاصةشسماتها

فناءعلىالمطلالإيواناستخدامالعربالمعماريون

المكشوفة،الأفنيةتتوسعطالتىالنوافيروعمل،مكشوف

المشيدةالدعاماتوهي،العمارةفيالأكتفواستخدام

مباشر،بشكلاسحقوفعليهالتستندأوالعقود،لرفع

،السقوفبناءفيوالمتقاطعةالمدببةالأقبيةواستخدام

بالزخارفالجدرانوتزيينالبناء،فيالحجرواستخدام

أجزاءثلاثةمنعامةبصفةالعربىالبيتويتكون.المتنوعة

التيبالرئةأشبهوهو،الوسطفيالدارصحنهىرئيسية

فيهاونافوراتحدائقتوجدقدرللدار،متنفسئاتعص!!

السعودية.فىسيزة()الخرازةالجلديةالصناعات



السعودية.فيبحائلالقهوةدلالصناعة

المتقابلينالجانبينوفى.جميلمنظروإضفاءالجولترطيب

بالرجالخاصأحدهمابناءانيوجدالصحنهذامن

فيهيستقبلحيث)السلملك(،الرجاليبالمقعدويعرف

الصحنعلىمكشوفامنهقسميتركوقد،ضيوفهمالرجال

فيلاستعمالهالباقيويسقف،الصيففصلفيلاستعماله

الحرملك،المقابلالجانبفيألاخرالبناءويسمىالشتاء.

تضمكبيرةقاعةعلىويحتوي،بالسيداتخاصوهو

بالخشبمسدودةالنوافذهذهوتكون.الصحنعلىنوافذ

توجدالمبنيينهذينوبين.بالجصالمعشقالزجاجأوالخرط

المتنوعة.الخدماتغرفمنمجموعة

المعماريةالزخرفيةالفنونتميزت.المعماريةالزخرفة

الزخرفيةالعناصرتعددحيثمنبمالزخرفيبالثرأءالعربية

النباتيةالعناصرفشملتوتباينها،الألوانوتعددوتنوعها،

يصلالتيالألوانوشملت،وألادميةوالحيوانيةوالهندسية

فيالعربواستخدم.منسجمةلوناعشرثمانيةإلىعددها

الموضوعةالنباتيةوالتفريعاتالزهريةاللولبياتالعمارةتزيين

السداممية،الأشكالمنوفصوصومثمناتمثلثاتداخل

وأورديةزهورشكلفيتظهرالتيالنجميةوالأشكال

زخرفةفىاستخدموأكما،المشرقةبأشعتهاالشمسشكل

مختلفةألوانبسبعةالمرسومالقرميدالداخليةالأماكن

أزهارمنمختلفةأنواعلإظهارالتزجيجأسلوبوباستعمال

طبيعية.بطريقةالشجرة

صناعةفنفىالعربتميزالفسيفساء.صناعة

الحجمصغيرةقطعفييتمثلزخرفيفنوهوالفسيفساء،

ومنالملونالزجاجمنتكونقد،معينةقوالبضمنتصاغ

تجمإلقطعثم،مختلفةبألوانالملونالبلورأوالصدف

بوساطةوتثبتبعض،إلىبعضها،الشكلمنهايتكونالتى

حيث،بالعمارةوثيقاارتباطاالفنهذاويرتبط.الجص
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السعودية.فيبحائلالقديمةالحشبيةوالأعمالالمباخرصانعيأشص

تزيينوفيوجدرانها،البنايةأرضياتكسوةفييستخدم

علىالأمثلةأبرزومنوغيرها.والقصورالمساجدوتجميل

فيالمشرفةالصخرةقبةالعمارةفيالفسيفساءأستخدام

دمشق.فىالأمويوالجامعفلسطين

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اعرلياالتشكيلىالفنالرقصالإسلاميةالآثار

الإسلاميةالفنودالأد!،الشعبىالشعبىالتراث

الوطنيالمهرجانالعر!التشكيليالتصوير

والثقافةللتراثالإسلاميةالعمارةالربعسدوالنحتالرسم

الموضوععناصر

العربيةالشعبيةالفنونأنواع-ا

الشعبيةالمعنويةالتعميراتفنون-أ

الشعبيةالماديةالتعبيراتفمونب-

أسئلة

عليها؟تطلقالتيالمحتلفةالأسماءوما؟الشعبيةالفنودما

العربية؟الشعبيةالفمونأنواعما-2

عليه.مثاليناذكر؟بالدمىأطعباشكاثفم-3

أدائها.وطريقةالشعبيةالرقصاتإحدىاذكر4

الرئيسية.أجزائهأحدصف؟العربيالبيتيتكودم

العربية.العمارةفىالفسيفساءاستخداميوضحاناصينمثااذكر-6

وأالصنعفيالمهارة،الواسعبمعناهاوالادابالفئون

صنعفنويتقنيمارسفلاناإن:نقولفقد.العملفيالدقة

المرمى.فىهدفتسديدأو،الأجهزةضبطأو،السلال

النشاطاتأنواعيمثل،الفنونمنعدديوجدالمعنىوبهذا

البشر.بنويمارلممهاالتيالمتخصصةالإرادية

فبعض.عديدةأخرىبأساليبفنكلمةتستخدم

التيالفنونتلكأي،المفيدةالفنونعنيتحدثالناس

التزيينيةوالفنون،اليوميللاستعمالجميلةتنئأشياء
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توصروأصداتها.جميلةأشياءإنتاجتستهدفالتيوهي

فيالإجطزةدرجطلنيلدراساتأمملياتاوالجامعات

الفنونكلياتأما.والفلسفةكالتاريختخصصات

العمارةف!مث!موضههـعاتفيدراساتفتوفرالتطبيقية

اللغةفنونتعبيرالمعلمونويستخدم.الميكانيكيوالرسما

أ!ضابةاوأتحراءةابفسونألمتعلقةاالمهاراتإلىللإشارة

الفنونإلىاصاساجعفرقيشيروالهجاء.واىدف

ت:ا!باعةاشفياطسمخدمةتلكمثلالتخطيطية

متحسص.ممحتم!كا!عادذفن!طمةوتستحدم.ال!صب

أغرامنيجعلاطوممعالإيضا!أنالناسبعضويعتقد

التيالأنشطةاعلىفنكلمةيطلقواأنويفضلون.حرفة

قطعةأجف!تأأودراميةمسرحيةكتابةأولوحةبرسمتتصل

عنهاينتىلحيثالأنشطةاهذهمث!أوجدتوقد.مومعيقية

فني.عمل

الفندواعي

حمة.الأكأهـاص!5الأشياءاص!ال!ضيرصناعالبشر

"اضحة.عمليةمتفلباتالإبداعاتبعضوتخدم

اتا،لأدهدائمةحاجةفي،ا!الثا!مبي!!علىفالناس

الأحصل،اأوأغت!!اأوالحضرأوالقص!!مث!!أعماللممارسة

يشعرونوثقافاتهماحضاراتهمبمختلف!الماسأنغير

تلكم!ضوحاوأقلأخرىلأشياءألما!عةابحاجتهم

بالرضىإليهميوحيشيءفعليرغبونأولآفهماالأشيهاء،

الا!عتماخ.أوأضأملايصتحقشيءأي،خاصةبطربقة

معيمةبأشياءالاضهـي!يذكرشيءصنعيريدونثانيا،آو

الاهتمامأ!داشعاناهذانويسمىثر،التذتخة!

.التذكاريوالاهتمامبالشكل

اهتماما-عاشواأينما-الناسأسدى.بالشكلالاهتمام

أضباي!امنمعينةبأنما!أيستمتعونفهمدوما.لالترصيب

أضارتاقبلماعصورفيالناسنحتولقد.والتوازن

أجهجة.اتبعثجميلةبأش!!الالصكميدسكاك!تقبضات

تماما،منتظمةلأنماطليوتهمفيالأشعياءالترتيبعمدواحصما

ولهتمنسعدفنحن.الأحيانلعضفيالآننفعلكما

اختيالمجوهراتأونلبسها،التيالملابسوطرزبأشكال

وأحدائقنا،فيالعشبتشديصلويقةأونساؤنا،ترتديها

اهتمامخاينصبلارسياراتنا.شتزي!تالزيمةأدواتاستخدام

تأم!تعلىخاص،بشكلينصسبلاأو،الحالةهذهفي

!ب،أجةالفعاأوالحمايةأوء،الدفتأم!تمثل،عمليةأمور

أجم!!علىالأشياءانهصتىأنهوأساسيبشكليهمناماإن

ممكن.وجه

الأفكارواالأحداثالعضتأخذ.ريالتذكطالاهتمام

أقدممندالبشربنوا!عتحدموقدحياتنا.فيأ!سدارةامكان

.الشارعفىالأطفاليرسمهاتخطيطيةرلحوم

تلكمثللتحليداحتفالاتأوش!صليةهـرموراأسسوا

لجأفقدالأف!صار.تلكمثلعلىأسلإبقاءأر،ا!لأحدات

أملامثلا،والطقوسالرقصاستخدامإلىأتحدماءا!أ!كنموا

وأ،لالمحصهوحصادأصذوالذانحاتأ!صدة

س-ر.ر.سمموخ.ءي

سمات2القدماالإغرلقوجسد.والحربأ!يدامواسما

تمثيلفيوالجمالوالقوةالشجاعةمثلمعينةإنسانية

فيوالمرحوالغناءالخطبإلقاءإلىنلجأونحنأتهتهما.ا

لعطيفإنناآخروبتعبيرالحاضر.قتناوفياضواجحفلات

بالمناصعبةنحتفلأينتذكرها،كيمعينا،ش!سلاادنا!مبة

بأهميتها.إحسامسنامننزيدأ!ي

الفنيالعمل

التقاءنتيجةالفنيةالأعمالتأتي.الجماليةالتجربة

الأعمالفهذه.التذكاريبالاهتماماحتح!صلبا1ا،هتمام

لشيءنفسهالوقتفيوتذكرنابالش!س!ث،اهتمامناترضي

فإننا،الفنيالعملتجربةفيندخلح!!وأممنناقيما.نعده

تجربةلتبدعامعا،تلتحمانبل،منفصلتينبرغبتيننشعرلا

التجربةتسميتهاالختصموناعتادغمارها،نحوضخاصة

الجمالية.

معا.الرغبتينلديناتثيرالأوديسةاليونانيةفالملحمة

،للإنسانالأساسيةالمشاك!!تتناولقصةمجردليحستفهي

هيبلوالابت!!ار،التكيفعلىالإنسانقدرةعنودرالممة

إلىبهاتصلمشوقةوبويقةبحذثىوذقححةأيضا

ويدعميعززالشكلفإنأخرىبعبارةأو.أ!دروةامستوى

زهورجوغفانفينسنتولوحة.الأوديسة:انف!إ.المعنى

الاشكالمنضعكليةتركيبةمجردليعستالشمسدوار
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رمزاأذهاننافيباقيةتظلمتألقةحيويةفيهابل،والألوان

حولأخرىأمثلةعلىوللح!ول.بالحياةالطبيعةلتفجر

والتذكارية،الشكلية،الرغبتينأوالاهتمامينالتحامسبل

التشكيلى.التصوير:انظر

درجةفى-بعيدحدإلى-الفنيةالأعمالتتباينوقد

ففي.التذكاريوالاهتمامبالشكلالاهتمامبينجمعها

شكسبيرمسرحياتتعالجمثلاالمعادلةمنالأقصىالجانب

وتشدناأعماقنا،وتحرك،أساسيةإنسانيةمواقفالمأساوية

تعقيداوأكثرهاالمعانيأدقنكتشفونحنأخرىبعدمرة

.المسرحياتهذهفي

الاهتماميكونحيث،المعادلةمنالاخرالطرفوفي

ومنحوتاتلوحاتنجد،مستوياتهأدنىفيالتذكاري

ولوحةبيكاسولوحاتذلكويشملالتجريد.شديدة

ويسيطرالفضاء.فيطائرالتكعيبيةبرانكوسيكونستانتين

فيالألحانومزجالأنغامعلىبالشكلالاهتمامعنصر

المقدماتاسمتحملالتيباخسباستيانموسيقى

لهايدن.الحجرةموسيقىوفى،والفيوجات

للباليهالشكليةالأنماطعلىأيفئاينطقوهذا

الحديث.الرقصمنتحرراالأكثرالأنماطأو،التقليدي

مرسمه.فييعملستيلافرانكالأمريكيالرسام

موضوعاتعنللتعبيروسيلةتعدلاالأع!الهذهفمثل

نإويقولونيجادلونالخبراءبعضأنغير.أهميةذات

نلمحوقد.الفنونهذهفيالتذكرعنصرمنلمحاتهناك

الرسمفىحتى،والقوةوالرشاقةالحيويةسماتبعض

الواقعفيطائراتمثللاالففحاءفيطائرفلوحة.التجريدي

أماللطائر.السريعالتحليقعنالشيءبعضتعبربل

منلمحاتففيهاوالرقصاتوالفيوجاتالمقدماتمقطوعة

وهي،البشريةالحياةفينجدهاالتيوالمرحوالسعادةالقوة

بالاعتبار.جديرة

منتهىإلىتوصلأنيمكنملموسةغيرسحريةكيمياءمحموعهفييشكلالعذ،يئالمومميقيةوالإيقاعاتالأصواتانسحام.الشعيةالشمفونية

.النشوة
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وصفالختصينبعضيحاول.والمغزىالجمال

،والمغزىالجمالعنصرابأنهماأحياناألاهتمامعنصري

الجميلةالأشياءصنعفيالرغبةبأنهالشكلعنصرويعرفون

بها.والاستمتاع

فىالفكريالعنصرعلىيركزونممنأخرينأنإلا

الأوسع.بمعناهاالجمالكلمةاستعماليفضلون،الفن

طرارفىاصشك!!ااعسصرالمرضيةالتلبيةإن:يقولونآو

ا!تذكاري،اأمحنصراوشدة،ذاتهحدفيالفنيالعمل

فيه.الجماليةأصناحيةاتأكيدفيكلاهمايسهمان

الأوسع،بمعناهحتى،الجمال.والمنفعةالجمال

الفنية،الأعمالمنمعينةأنواعفهناك.الفائدةعنمنفصل

قليلةهيأو،مجديةتعتبرلا،والمومميقىالرسممثل

أع!الآبوصفهاقيمتها2باستثنا،العمليةالناحيةمنالجدوى

ش!صلانستخدمأنيمكنناأنهمنالرغموعلى.فحمسبفنية

لكونهيأتيالأساسياستخدامهأنإلا،بابلإسنادمنحوتا

مثلأخرىقطعوهناكأولأ.النحتأعمالمنعملا

أنهاغيرمعيمة،مهماتأضحقيهتتصمماالأكوابأوالمقاعد

إذاالمتاحففىتعرضقدر،فنيةقطغاكونهامجردتعدولا

جماليا.انفعالآتثيركانت

الفنونتصنيف

سمات-عامةبصفة-الفنيةالأعمالتججع

الحسية،مداركناتخاطبجميعافهي.مشتركة

الإدراكية،مفاهيمناأونسمعها،التيكالموسيقى

الأعمالهذهمنعملفكلبقراءتها،نقومالتيكالقصة

فوقيوضعمثلا،،المنحوتفالشك!ما.بطريقةيعرض

.المسرحخشبةعلىتمثلوالمسرحية،خاصةقاعدة

العمل،هذاماهيةفهمفيتساعدنا،هذهالعرضوطريقة

هذهمثلتعقيددرجةوتتفاوتمكتملا.عملابوصفه

واللوحة،عديدةشمخصياتتضمفالمسرحية،الأعمال

تضمالموسيقيةوالمقطوعة،وألوانظلالمنتتشكل

وحدةفيالعملوينتظم،الأصوأتمنمتنوعةمجموعة

ما.حدإلىمتكاملة

منالكثيرفينفسهالوقتفيالفنيةالأعمالوتختلف

الأوبرامثلما،قصةيرويقدفبعضها.المهمةالجوانب

أخرىلأعماليمكنلابينما،والروايات(الغنائية)المسرحية

الصامتةالطبيعةرسومكلوحات،المهمةهدهمثلتؤديأن

لأنواعالوقتبعضويلزم.الحجرةموسيقىمعزوفاتأو

مغزاها،دفهمأ!!أضسعر،واكالموسيقىالفنونمنمعينة

الفور،علىالأخرىالفنونبعضجوانبتتكشفبينما

نبالغألاعليناالواجبمنأنإلا.التشكيليالتصويرمثل

الوقتبعضمروريلزمإذ،النقطةهذهعلىالتركيزفى

:!

!!

بطابعتتميز،اليوميللاستعمالصئقطعقستهدفاللمدةالفنون

الصورةفيتمدوالتي)الكرا!ي(والمقاعد.والحيالالأناقةل!بيجمع

يشعملهاأثاتقطعلمسهالوقتفيوهيلية،أعمالأئعدأعلاه

اساس!.ا

سيمفونيةسماعشأنتماماتافا،فهمامالوحةتفهمااعى

إليناتصلالفنيةالأعمالوبعض(.كبرىموسيقية)معزوفة

تتطلببينمامبدعها،يدمنبهاخرجتالتيالهيئةعلى

أشخاصقبلمنوتفسرتشرحأوتعرضأنأخرىأعمال

الموسيقيةالمقطوعةعزفتتولىمثلافالأوركسترا.اخرين

المعماريالخططبتنفيذالمعماريالمهندسيقومبينما

ملموسا.واقعاالوجودحيزإلىليخرجه

يتمالفنيةالأعماللتصنيفالأساسيالصبيلول!ش

هذهمنكلمنهاتتكونالتيالعناصرأنماطعلىبناء

تلكعنتختلفالكلماتتستخدمالتىفالفنون.الفنون

معينامفهوماالكلماتتعطيحيثتستخدمها،لاالتي

.للفنون

ويمكن.والخطابةالأدبفنونهى.اللفظيةالفنون

نقادويقدم،والمقالةوالقصةالشعرإلىالأدبفنونتقسيم

الأعمالعنالأدبيةالأعماللتمييز،معينةمعاييرالأدب

؟الأدبأنظر:.والتاريخالعلوممثل،الأخرىالمكتوبة

الخطابة.

أساسين:نوعينوتشمل.اللفظيةغيرالفنون

البصرية.التصاميم2-.الموسيقيالتأليفأ-

صوتيةوطبقاتصوتيةأنماطمنتتألفالتيفالأعمال

نغم-أياعتبارويمكن.موسيقيةمؤلفاتتعد،إيقاعاتأو

الدفعلىمنفرداعزفاكانوإنحتىبسيالا،كانمهما

تتكونالتيالأعمالأما.موسيقيةقطعة-فيهنغملاالذي

تصاميمفهيوالألوانوالأشكالالخطوطمنأنماطمن

بصرية.
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كذلك.أخرىأسسعلىالفنونتصنيفويمكن

الموادأساسعلىتصنيفهايمكنمثلا،البصريةفالتصاميما

هذاوعلى.التصاميمهذهإنتاجطريقةأوفيها،المستخدمة

جهة،منوالطبعالتصويربينالتفريقيمكنالأساس

فنونمجالوفي.أخرىجهةمنالتشكيليوالتصوير

الطباعةعنالكليشيهحفرأعمالفصليمكنالطع،

وأالزيتيةبالألوانترسمأنللوحةيمكنكما،الحجرية

المائية.الألوان

بعضيعدهااللفظيةغيرالفنونمنثالثةمجموعةهناك

الأبعادثلاثيةموادوهي،الثانيةالمجموعةمنجزءاالنقاد

نلمسها،أنيمكنناكما،مختلفةمناظيرمنرؤيتهايمكن

الزجا-جةالأوانىوصناعةوالعمارةالنحتفنونوتشمل

.أاللأثاثواوالمجوهراتالرائعة

فالأغانيالأ!ماسيةبمالفنونمنمزيجانحتلطة.الفنون

منمزيجوالرقصوالشعر،المومميقىمنتتألفمثلا

والكلماتالحركةتشملوالمسرحية،والحركةالموسيقى

المسرحية.والمشاهد

إت"كاإذاعما-أحيانا-المفكرينبعضويتساءل

والس!ح،البصرحاستيجانبإلى،أخرىحوالر

ععثماءطعاميعدفهل.الفنيةالأعمالفيأحياناتستخدم

منتتدرجأطباقاويحتوي،الطبخفنفيخبراءصنعه

سلعمملةاعتباريمكنوهلفنيا؟عملاالمكسراتإلىالحساء

أيضا؟.فنياعملأالختلفةالعطورمن

بالفنالاستمتاع

يست!رقأو،الموسيقىسماعيحبمنكليدرك

الساعاتيقضيمنأو،يتصفحهكتابفيكليااستغراقا

الس!،دةعمق،فنيةلوحةيرمعموهو،سعادةبكلالطوال

التعبيرأنمنالرغموعلى.الفنفىالإنسانيجدهاالتي

بانه،السهلبالامرليصرالسعادةهذهماهيةعنبالكلمات

لناتوفرالتيالأشياءمنالفنيةالأعمالإنالقوليمكن

.التجاربأعمق

وأرأئعة،فنيةلوحةأو،جميلةمومسيقيةلقطعةيمكنإذ

دنهيهانستغرقحينأحاسيسنا،علىتستحوذأنراقيةمسرحية

تستهدفه.الذيألاتحاهفيتقودنابحيث،الامستغراقكل

المناسعة،اللحظةفينهاشهاإلىالموسيقيةالقطعةوتصل

تبدوالتيبالطريقةتنتهيوالمحسرحية.المناسبولالأسلوب

.بالضرورةسعيدةنهايةليعستكانتوإن،وحتميةملائمة

أجزاءهاأنندركفإننا،رسمللوحةفأكثرأكثرنتمعنوحين

بعضهايكمللكيرسمتوأنهابعضا،بعضهايستكملإنما

ونحس،الفنىالعملىفيالتناسقبمدىنشعروبذلكبعضا،

أيضا.دخيلتنافيوالتواؤمبالانسجام

البسيطة.التسليةعنالفنمنالنوعهذاشميزوبذا

لا،بسهولةكنههوإدراكفهمهيمكنالذيفالعمل

ولكنه،العسعادةيعطيناوقدالجهد،منالكثيرمنايتطلب

يصرفوقد.الأعماقحتىوعواطفناجوارحنايأصرلا

يمنحنالاأنهإلا،الوقتلبعضاليوميةمتاعبناعنأنتباهنا

بالحيويةالملىءالفنفينايثيرهاالتيالفنيةالروحيةالتجربة

والتناغم.

الفنوندراسة

الأعماللفهمالجهدمنالكثيربذلمنلنابدلا

فالأعمال.الحقيقيةبقيمتهانستمتعلكي،الفنية

،كبيرةصعوبةغالباتثير،المبدعةوالشعريةالموسيقية

لاأنناكماالفور.علىخفاياهاإدراكنتوقعأنلناوليس

.واحدةبلمحةالحقيقيةقيمتهاندركأندائمانستطيع

نقرأونحن،موسيقيةلقطعةبالاستماعنستمتعوقد

نأعليناأنإلآ،البطاطسحباتنقشراوالصحيفة

لكي،كاملبانتباهالراقيةالمولمميقيةالقطعإلىنستمع

.إبداعمنفيهاماكلنكتشف

أنواعمنآخرأوبنوعيستمتعلاأنهبعضنايجدوقد

،الفنونبعضفيجماليةمتعةيجدمعظمناأنإلا،الفنون

لامعينامناكثيرويجدمعها.نتعاملكيفعرفناإذا

والشعر.والرسمالموسيقىفيالحياةمدىعلىينضب

علىالقدرةلديناكانتإذاماأيضا،نكتشفوقد

سيكونهذافإنذلكلناتسنىفإذا.فنيةأعمالصنع

الأطفالفبعض.نخسرهأنلأنفسنانودلاسعادةمصدر

معا،الأناشيدترديدويتعلمون،الموسيقىفىدروسايتلقون

التمثيلفنبعضمهميجربوقدأيضا،الرسمويدرلممون

بعضهميملكوقدوالشعر.القصصيكتبونأو،هواية

يبقىبينما،محترفينفنانينويصبحونعظيمةمواهب

لابأنهميقتنعونالذينأولئكوحتى.هواةمجردآخرون

محاولةأنلهميتبينفإنه،كبيرةإبداعيةملكاتيمتلكون

منوتزيد،مداركهمحدةتعززإنماالكتابةأوالرلممم

.بالفنوناستمتاعهم

خلاله.منللفنونالنظريمكننويمنطلقوهناك

التيالأعمهق،المشكلاتبعضفيالتمعنفىنشرعفقد

وهذا.الجمالعلممايسمىوهذا،الأعمالهذهعنهاتعبر

آخر،علىفنيعملتفضيلأ!مبابتقصييحاولالعلم

انظر:للنقد.موضوعيةمقاسسهناككانتإذاوفيما

اهتمامناكانإذاماالجمالعلمتحقصىكماعلم.،الجمال

النقاددرسولقد.أخرىفلسفيةباهتماماتيرتبطبالفن

الأسئلةهذهمثلنوحوحينالقضايا،هذهمثلوالفلاسفة

الإسلامية.الفنونانظر:أيضا.فلاسفةنصبحفإننا



سعودآلعبدالعزيزبنفهد،58

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفنونأنواع

العربيالتشكيليالم!والنحتالرسمالإسلاميةالاتار

العربعند

الإسلاميةالمنونالرقصالأدب

العرليةالشعميةالفودالداحليةالزحرفةالعربأسواق

امسمرحالأدب،الشعبىالشعبىالترات

المسرحيةالشعرالتشكيليالتصوير

اطقاماتأ!سيممااصناعةالحفر

اهوسيقىالأد!،العربيالحزف

ا!رديةأا!وسيقىالعمارةالخطالة

اموضةالإسلاميةالعمارةالعربيالحط

ى!،المحتالتحاريالإعلاردنالرسائل

التصويريةالفنونالرسم

الفنوننماطأ

أغن1،أغو!طالسيةوماأسابيسكرالأا

لمرا،لجيرولكااليةياضا!سلولأا،روكىلباا

الكلاسيكيةالطبيعيةآرتالبوب

الواقعيةالحديداغناالفن،البيزلطي

يكوأصدافرالروكوكو

لموناصرعنا

المظورعل!،أ!لحماالتصميما

صلةذاتأخرىمقالات

الحمراءقصرالف!روادالكتتجليد

للف!ونالملكىالمجمعأطهباعةااليدويةالحرف

الفسيمساءالحلى

،اهـ-34)0سعودالعبدالعزيزبنفهد

المملكةملكسعودآلعبدالعزيزبنفهد(.-أم219

بنعبدالرحمنبنعبدالعزيزبنفهدوهو.السعوديةالعربية

محمدبنسعودبنمحمدبنعبداللهبنتركىبنفيصل

مانعبنربيعةبنمولمىبنإبراهيمبنمرخانبنمقرنابن

منوائلبنبكرإلىنسبهموينتص..المريديربيعةابن

ربيعة.بنأسدبني

فيعبدالعزيزبنفهدالملكولد.وتعليمهنشأته

قدكانالتيالأمراءبمدرسةالأوليتعليمهوتلقى.الرياض

الأولى،المرحلةفىأبنائهلتعليمقصرهداخلوالدهأنشأها

فهد-الملكلقىوقد.المكرمةبمكةالسعوديبالمعهدثم

الملكأبيهعناية-عبدالعزيزالملكبيتأفرادمنكغيره

الرغمعلىونشأتهمأبنائهتربيةيراقبظلالذيعبدالعزيز

والإدارية.السياسيةمشاغلهكثرةمن

عبدالعزيزبنفهدالأميرعين.ومنجزاتهأعمالهأهم

وذلكالعسعوديةالعربيةالمملكةفيللمعارفوزيرأول

سعودالملكأخيهعهدفيالمعارفوزارةاستحدثتعندما

فىالتعليميةالنهضةبنواممنفهو؟ام539اهـ،373عام

السعوديهالدولةانظر:ترارأتها.صانعيومن،المملكة

هـ،أ382عامفيللداخليةوزيراعينثم.الثالثة

هـ،أ387عامالوزراءمجلسلرئيسثانياونائبا،أم629

بويعولما.للداخليةوزيرامنصبهإلىبالإضافة،أم679

للعهدأصئولياأم759أهـ،593عامملكاخالدأخوه

الوزراء.مجلسلرئيسونائبا

وترأسالمملكةوفودمنالعديدفياشتركالوفود.

خبرةذلكأكسبهوقد.للخارجرسميةمهماتفيبعضها

الشؤونفىوالحكيمالسديدالقراراتخاذفىوتوفيقا

إنشاءاجتماعالمشاركاتهذهومن؟والخارجيةالداخلية

بالولاياتفرأنسيسكوسانبمدينةالمتحدةالأمهيئة

الوفدوكان،ام459عامأبريلفيالأمريكيةالمتحدة

المملكةوفدترأسكماعبدالعزيز،بنفيصلالأميربرئاسة

الثانيةإليزابيثالملكةتتويجاحتفالاتفىالمشاركالرسمي

المملكةوفدورأسأم،39ءهـ،أ373عامبريطانياملكة

دورتهفيالعربيةالدولجامعةمجلساجتماعفي

عاماللبنانيةشمتورةبلدةفيعقدتالتيالاستثنائية

فيشاركالذيالوفدوترأسأم،069أهـ،038

عقدالذيوالثلاثينالثانيالعربيةالدولجامعةاجتماع

،أم659هـ،أ385عامالمغربيةالمملكةفىالبيضاءبالدار

المنعقدوالثلاثينالثالثالاستثنائىالاجتماعفيوكذلك

المملكةوفدوترأس.ام669أهـ،386عاملبنانفى

الخليجأوضاعلمناقشةبريطانياإلىالسعوديةالعربية

بلادهوفدترأسكما،أم079هـ،أ093عامومستقبله

المتحدةالولاياتمعوالتجاريالثقافىالتعاوناتفاقيةلعقد

بالدولالخاصالقمةمؤتمرفيالمملكةووفد،الأمريكية

الوفدوكذلك،ام759أهـ،593عامللنفظالمصدرة

ببغدادالمنعقدالتاسعالعربيالقمةمؤتمرفيشاركالذي

المنعقدالعاشرالقمةومؤتمر،ام789هـ،ا893عام

العربيالقمةومؤتمر،م9791هـ،أ993عامبتونس

،أم089اهـ،004عامبعمانالمنعقدعشرالحادي

المغربيةفاسبمدينةالمنعقدعشرالثانىالعربيالقمةومؤتمر

المؤتمرهذافيقدمتحيث،ام829أهـ،204عام

منذلكوغير،الفلسطينيةالقضيةلحلسعوديةوثيقة

الأمورمنعددإلىبالإضافةهذا.ودوليةعربيةمؤتمرات

إخوته:حكمأثناءفيهاشاركالتى،الأخرىالسياسية

السياسيةتجربتهأثرىمماوخالد،،وفيصلسعود،

للإدارية.وا

إنجازاتهقمةتتمثل.الإسلاميالمجالفيإنجازالهأهم

الحرمينلعمارةالحرمينخادممشروعفيالإسلامية

منأكثرالمكيالحرميستوعبكىوتوسعتهما،الشريفين



581سعودآلعبدالعزيزبنفهد

ملكسعودآلعبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادم

السعودية.العربيةالمملكة

ألف،ومائتيمليونمنأكثرالمدنيوالحرممصل،مليون

الأراضيشملتالتيوالتعميرالإنشاءحركةإلىبالإضافة

والزواروالمعتمرونالحجاجينعمكيبالحرمينالمحيطة

ثمومنوالاستقرار؟والأمنبالراحةوالأهاليوالمصلون

وقد.الشريفينالحرمينخادملقبإليهالألقابأحبكان

اللقبليكونالجلالةصاحبلقباستبدالرسمياأعلن

منوالعشرينالرالغفيالشريفينالحرمينخادم:الرسمي

أكتوبرمنوالعشرينالمسابعهـالموافقأ704صفر

الحرمينولخادم.الثالثةالسعوديةالدولةانظر:أم،869

تجاهنبيلةوإسلاميةعربيةومواقفبيضاءأيادالشريفين

القضيةمقدمتهافيتأتي،والإسلاميةالعربيةالقضايا

.والمعنويوالماديالسياسيالدعمحيثمنالفلسطينية

الدوللدىتدخلفقدوالعالميالدولىالتأثيرمجالوفي

لتخفيف-الأمريكيةالمتحدةالولاياتخصوصا-الكبرى

عاملبنانفيالفلسطنيونواجههاالتيوالمعاناةالألمحدة

مؤممرفيسعوديةعملورقةوعرضأم،829هـ،أ204

لحلأم829أهـ،204عامبفاسالمنعقدالعربيةالقمة

القضيةشرعيةعلىيؤكدوظلالفلسطنيةالقضية

سفارةوأهدى.الدوليةوالمحافلالمجالاتكلفيويدعمها

بالمشكلةكذلكواهتمبها.خاصامبنىبالمملكةفلسطين

تعميرفيوالإسهامحلها،فيكبيرةجهوداوبذل،اللبنانية

بكلالأفغانألمجاهدينبدعمكثيرااهتمكما.لبنان

ودعم.والشعبيالحكوميالصعيدينعلىالمملكةإمكانات

اللهكتبحتىالدوليةالمحافلفيالأفغانالمجاهدينقفمية

فيالمجاهدينالمسلمينلنصرةجهودهركزكماالنصر.لهم

،والمعنويوالسياسيالماليبالدعم،والهرسكالبومسنة

فىالإسلامرايةرفعأجلمنيجاهدالذيالمسلمللشعب

وروبا.أ

أصدرأنهأيضاالإسلاميالصعيدعلىإنجازاتهومن

بمجمعالمطبوعةالمجيدالقرأنمننسنيبتوزيعتوجيهاته

علىالمنورةبالمدينةالشريفالمصحفلطباعةفهدالملك

المملكةداخلوالمساجدوالمؤسساتالهيئاتمنكثير

وتلاوته.الكريمالقرانحفظلتشجيعوخارجها

الملكيبذلالداخليالصعيدعلى.الداخليةالإنجازات

خاصة،المملكةفيالتعليممستوىلرفعكبيراجهدافهد

والتعليمالتربيةمجالفيعملواالذينالأوأئلمنكانأنه

وزيرأولفهو؟المجالهذافيأساسىجهدولهالبلاد،في

فيالتعليميةالنهضةقواعدأرسىوقد،المعارفلوزارة

الملكوظل.السعوديةالبلادفىالتعليممراحلمختلف

كلفىوتقدمهالتعليمسيرمتابعةعلىحريصافهد

والكلياتالمدارسعددفازداد،ومرأحلهمجالاته

للدراسةالمبتعثينعددوازداد،البناتوكلياتوالجامعات

وتنوعفتوسع،التعليمميزانيةوازدادتالبلاد،خارجفي

وتجهيزاته.ومؤسساتهومعاهدهمدارسهوتعددتنشاطه

ذإ،كبيرةزراعيةنهضةعهدهفيالمملكةشهدت

بحيثالزراعةوزارةلدعمكبيراجهداالدولةبذلت

حيثالقف!زراعةمجالفىخاصةالزراعةتطورت

لهوقدمتوشمجعته،السعوديالمزارعالدولةدعمت

هذهساعدتأنذلكنتائجمنوكان.السخيةالإعانات

منالذاتيوالاكتفاءللمواطنالرخاءتوفيرفىالنهضة

وغيرها.والخضراواتالقمح

وسعهافيماكلالحرمينخادمعهدفيالدولةقدمت

فاوجدت،معيشتهأوضاعوتحسينالمجتمعرفاهيةأجلمن

الاجتماعيةالمؤسساتوأنشأت،الاجتماعىالضمانسبل

الاجتماعية،التربيةودور،الاجتماعيةالرعايةكدور

البرجمعياتودعمت،الأخرىألاجتماعيةوالمراكز

بمهمتهاتقومحتىالخيريةالجمعياتمنوغيرهاوالإعاشة

.قيامخير

توجيهاتهفأصدروالالعمتقرار،بالأمنفهدالملكاهتم

بعمل-ترأسهاأنسبقالتي-السعوديةالداخليةوزارةإلى

الأمنبأعباءتقومكفاءاتلإعدادوتدريباتدراسات
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النظامعلىللحفاظالأمنيةالقدرةتدعيمأجلمنبمالعام

البلاد.أنحاءكلوالامستقرارالامنوليعم،والشريعة

منالأمنيةوالكلياتالمعاهدبإنشاءأوامرهأصدرولذلك

وزودت.وتدريبهالأمنرحلكفاءةمستوىر!أجل

الو!عائلبأحدثقطاعاتهاكلفيالأمنأجهزةالدولة

الثالثة.السعوديةالدولةان!:.الأمنية

ا!يرانأواالدفاعأجهزةدورعهدهفيالدولةوسعت

نفاأمتبتكما،المتطورةالعصريةبالأسلحةوزودتها

قطاعاته،بمحتل!الجيعترليشم!!المتطورالتدريب

ميزانياتخصصتو،أ!طنياالحرسوقطاع،والطيران

برجالفائقااهتماماواهتم،العامالعسكريللقطاعكبيرة

منفزادبمالسحكريةرتبهماممختلورالوطنيوالحرسالجيعق

ونعما،والس!صنيةالمعيشيةأسرهمأوضاعوحسنرواتبهم

.والقوةبالرخاءعهدهفىالجيعق

!شقتبمالمواصلاتبقطهاععهدهفيالدولةواعتنت

أطرقامنالىسيلومتراتآلافومهدتالجديدةالطرق

شعرلهابحنوبها،أصبلاداأ!ش!اتربطكيجيداالمعبدة

طرية!عنالجويةالمواصلاتشب!!ةانتشرتكمابشرقها.

أطائراتاعددو،الخارجيةوأصداخليةاالطيرانخطوطزيادة

مطاراتعدةاصدزأ!ةاوأنشأتالخطهوط،تلكعلىالعاملة

المغادرينمنأحجميرةاالأعدادلتستوعبودوليةداخلية

والنهضةأخقدماحركةمعذلكوليتناسبوالقادمين

الدوأ!ةشقتذلكإلىوبالإضافةالبلاد.عمتالتيالكبيرة

أعبيرةاالجسوروأقامت،الجبالفيالأنفاقمنعددا

وتسهيلالاقتصاديالتقدممعذلكليتماشىوالطويلة

ذأسكإلىبالإضافة.والمسافرينالبضائعانتقالحركة

موانئوإنعتماء،القديمةالموانئمنلمجموعةتوسعةحدثت

المتناميةالكبيرةأضجاريةاالحركةلتستوعبجديدةصناعية

بعملياتوأضفي،السعوديةالعربيةأجلاداثعهدتهاالتي

الصناعيةالمشروعاتفيأضفطيةاوالصناعاتالنفطتصدير

وينبع.الجبيلمنك!طفي

بالعديدالشريفينالحرمينخادمأ!أعماسجليحفل

مقدمتهافييأتيالتيالأخرىوالمنجزاتالمناقبمن

وتاريخ9109برقماملكيةمراسيمثلاثةصدور

فيالحكملنظاممنهاالأولأهـيتعلق41218127

هـأ4181313في)عدلالشورىبنظاموالثانى،المملكة

الشورىمجلسأعضاءعددليصبحأم9/7/799الموافة!

.المقاطعاتبنظاموالثالثعضوا(،تسع!ت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

سعودآلعبدالرحم!بناعريرعمداسعودآلعبدالعزيزلنحالد

سعودآلاحريرعبداشديصلالتالتةالسعوديةالدولة

السعوديةفيالمتمورىلطكامسعودأ!آعبدالعزيزبنسعود

البلادفيالبريالحيوانالتشيتا،انظر:الصياد.الفهد

اللاحمة(.)التديياتالعربي!

-أ904هـ،885-)812المكيفهدابن

،محدثالهاش!محمدبنمحمدبنمحمدأم(.048

هـ835أواخرفيمصرإلىخرج.الحديثبرجالعال!

وتردد،بفلسطينماراالشامإلىرحلثمحجر،اب!ولازء

بعملوقام،ثانيةحجرابنولازمأغاهرةواأحشاماب!ت

أمبأخبارالورىإتحافال!ضبمنلهو،حضيرةتخريجات

كما،الثمينالعقدعلىالذيلفىالكمينالدر،القرى

طبقاتالأطباء،تاريخ،المدارك؟الحليةتراج!أسماءرتب

عليهالذيلبمللذهبيالحفاظتذكرة؟رجبلابنالحنابلة

بهذهالانتفاعسهلمما،المعجمحروفعلىذلكك!!

بمكة.ودفنبصرهضعفأنبعدمات.ال!ضب

.الكشافانظر:.الفهرس

منأكثربالمؤلفاتيعنىكتابحيراينلمحهرست

بنعمربنخيربنمحمدألول!ض،وضعه.باهؤأسف!تعنايته

المعروفأم(971هـ،575)تالأشبيليا،حليفة

.الاطلاعوسعةالعلماشيوخبملازمة

أفضلفهو،الأهميةمنكبيرةدرجةعلىالكتابهذا

وهوالأند!.فيالعربيةالمكتبةترصدالتيالمصنفات

مثل،سواهمرجعفينجدهاأنيندرقيمةمعلوماتيتضمن

إلىمعهالقافيأبوعليحملهااكتيالكتبلمجموعةسرده

ويقدربأسانيدها.مرويةالكتبوهذهالأندأحم!.ابلاد

فىالعلميةالحركةروافدأكبرمنالقاليكتبأنالباحثود

الأندلص!.

أسماءروايتهعلىيقومفهرستهفيخيرابنوأسلوب

تفرقتوإن،الموضوعاتأوأحلوماحسبعلىالكتب

مظانها.غيرفيووقعتالكتببعضلديه

الدقيقةالروايةعلىالحرصكلحرلصخيروابن

الذينالثقاتالشيوخعنشفهيةروايةال!صبلأسماء

التزامهفيذلكعلىحرصهويبدو.عنهموأخذبهماتصل

يرىوقدالتواتر.درجةمنيقرببماالمتسلسلالإسناد

المتنعلىتطغىتكادخيرابنأسانيدأنأجاحثينالعض

التىالطريقةهذهأنإلأ،الأصلالموضوعكاهلتثقلوأنها

إلىالكتبنسبةتأكيدفيشائدةذاتهيالأشبيلياتبعها

وربطهاالمتشابهةالكتبألممماءلينأضمييزاأصحالها

وهيمهمةأخرىناحيةعنتكشفأنهاكمابمؤلفيها.

المؤلفعنهمأخذالذينالشيوخمنكبيرةطائفةتضمنها

الكتابوحملواالمؤلفذلكعنروواأسذيناالتلاميذوعن
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علىللقائمينكبيرةقيمةعلىالكتابيعدكذلكعنه.

والنحواللغةأعلامتراجمفيوالباحثينالعربيالتراثتحقيق

وغيرهم.

الغزيرةمادتهعرضفيخيرأبنأتبعهالذيالمنهجأما

موضوعلكلجاعلا،موضوعاتإلىالكتابتقسيمفهو

والموطاتالقرآنعلومفىالمؤلفةكالمجاميعخاضا،بابا

الرجالوتراجموالتاريخالحديثغريبوكتبوالمسانيد

والنحوواللغةالأدبوكتبوالأصولوالفقهالسيروكتب

إليها.وماوالشعر

العلماءكبارفيباباأقسامهاخرفيالكتابضم

فيوأجازوهلهموتلمذالمؤلفلقيهمالذينوالشيوخ

برو!وتمسكهالمصنفدقةعلىدليلهذاوفي.الروأية

والموضوعية.العلم

أعيدثمأم398عامأممبانيافىقديماالكتابنشر

.بالفهارسوزودأم639عامنشره

برصديعنىمهم،عربيمصدرالئديمالن!هرليت

نهايةإلىبداشهامنالعربيةفىوالترجمةالتأليفحركة

إسحقبنمحمدالكتابهذاألف.الهجريالرألغالقرن

الكثيرعنهيعرفلاالذي،النديمبابنالمشهورالبغدادي

هـ.438سنةوتوفىوراقا،يعملكانأنهسوى

سماهاجامعةأبوابعشرةإلىكتابهالنديمابنقسم

فنونا.سماهافصلا32إلىالأبوابهذهقسمثم،مقالات

العربمنالأملغاتلوصفالأولالبابوخصص

عندالسماويةالكتبولذكركتاباتها،وأشكالوالعجم

الكتبوذكر،الكريمالقرأنولوصف،السابقةالأم

قراءاتهم.وأشكالقرائهوأخبارعلومهفيالمصنفة

المجالاتببقيةفتهتمالتسعةالكتابأبواببقيةأما

العربية،الفهرستفىترتيبهاحعسبوهى.آنذاكالمعرفية

والفقه،،الكلاموعلموالشعر،،والتاريخوعلومها،

والمذأهبوالسحر،والقصص،القديمةوالعلوموالفلسفة

الأبوابهذهفصولمنفصلوكلوالكيمياء.والمعتقدات

المؤلفةالكتبلأسماءوأمينشاملسردعلىيحتوي

وافيةبتراجممصحوبة،معينفنفيإليهاالمنقولةأوبالعربية

قدالنديمابنيكونوبهذاومترجميها.الكتبهذهلمؤلفي

يعنىالذيالبيبليوجرافىالتأليفبينهذاكتابهفيمزج

يعنىالذيالبيبليوجرافيوالتأليف،الكتباسماءبرصد

والمترجمين.للمؤلفينبالترجمة

ذإ،المؤلفينتهجهالذيالإيجازطالغمنوبالرغم

فالقارئبمصنفيها،والتعريفالكتبذكرعلىيقتصريكاد

وأمعينموضوعحولالمفيدةالاستطرأدأتبعضيعدملا

معينة.شخصية

للمكتبةالتأريخفيكبرىأهميةستالفصولكتاب

وأشملهموضوعهفيألفكتابأجمعيعدإذ،العربية

الدارسونعليهواعتمدالهجريالرالغالقرننهايةحتى

إلىوفيرةإشاراتتضمنوقد.والمحدثونمنهمالقدماء

هذهولولاإلينا،تصللمكثيرةعربيةمصنفاتأسماء

شيئا.عنهاعلمنالماالإشارات

النديم.ابنأيضا:انظر

أم(.736-)1686دانيلجبريل،فهرنهايت

.الحرارةلدرجةفهرنهايتتدريجطور،ألمانيفيزياءعالم

(الحرارةدرجة)مقياسالترمومترجعلالذيأيضئاوهو

فيوالماءالكحولخليطمنبدلأالزئبقباستخدامدقةأكثر

الترمومتر.انظر:الترمومتر.أنبوب

فصفره:ثابتةحرارةدرجاتثلاثفهرنهايتحدد

ف532ووالماء،والملحالجليدتجمدلدرجة)فهرنهايت(

الماء.غليانلدرجةف5212والنقى،الماءتجمدلدرجة

-18،للأعلىالأدنيمن،الدرجاتهذهوتساوي

وأثبتت.المئويالحرارةتدريجعلى41،..ووصفر

العاديةالبشريالجسمحرارةدرجةأنذلكبعدالتجارب

مئوية.37أوف6.89هي

بولندا.في(غدانسك)الاندانزجفيفهرنهايتولد

.الفهريرشيدابنأنو:رشيد.ابن،الفهري

فوزهو.انظر:.تشاوثو

مسرحىوممثلكاتب(.أم-)269داريولمحو،

منفويعد.أم799لعامللأدبنوبلبجائزةفازإيطالي

التمثيلمجالفيلاسيماالإيطاليالمسرحأعمدة

شعبينطاقعلىاشتهرالذياسحياسيوالمسرحالكوميدي

منفترةالإيطاليالشيوعيبالحزباسمهأرتبطوقد.واسع

صوتهيخفتلمبعدفيماعنهانفصلوحين،الوقت

فيوالدينيةالسياسيةللمؤسستينالمسرحىألانتقادي

إيطاليا.

فىشاركته،مسرحيةأربعينعنلايقلمافوكتب

تلكومن.ريمفرانكاالإيطاليةالممثلةزوجتهمعظمها

(أم)079بالصدفةفوضويموتالمسرحيات

اشتهركماام(.)749ند!علن،ندفعأنولانستطيع

الهزليةالمسرحيةاشهرهامنالتيالفرديةبعروضهفو

دينيمسرحينمطعلىبناهاالتىام()749الغامضة

المسرحيةباسمبأوروباالوسطىالعصورفيشاع

بتغيرالمسرحيةموضوعيغيرفووكان،الغامضة

الجمهور.
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تعليمهوتلقىبإيطاليا،سانجياموليجونيو-فيفوولد

الإيطالية،ميلانومدينةفيوالعمارةالجميلةأغنونافي

التمثيلفىبداشهوكانت.للمسرحاتجهأنلبثماولكنه

فرقةريمزوجتهمعأسسأم959سنةوفى.أم9ء2عام

والممث!!.والمنتجالكاتببدورفيهاقام

.المسرحجوائز؟،نوبلبمالأدب،الإيطالي:أيضاانظر

)الفوائد(.النبويالحديثانظر:الفوائد.

تشنجعنناشئأطهواء،مفاجئإراديلادخولالفواق

شكلعلى،قويةعضلةالحاجزوالحجابالحاجز.الحجاب

الحجابوينقبض.الصدريالتجويفأ!سفلتقعقبة،

وخارجداخ!!إلىأ!واءايسحبلكيوينبسطالحاجز،

ألالقباضاتهذهتكون،الطيعىالوضعوفي.الرئ!ت

!مبالقربالأعضاءاتهيجيؤديقدولكن،وهادئةمنتظمة

إلىأحيانا،المعينةالأمراضبعضأوالحاجزالحجاب

إلىالهواءالتشنجهذاويجذب.فجأةالحاجزانقباض

بالحنجرةالصوتيةالأوتاروتحيط.الحنجرةطريقعنالرئت!ت

غطاءوهوالمضمار،لسانأعلاهافيويوجد.جانبيهامن

يغلق.أ!وائيةاالممراتفيالدحولمنالطعاميمنعمتحرك

الحاجزالحجابينقبضعندماالحنجرةعلىالمزمارلسان

جذبإلىالحاجزالحجابتشنجيؤديوعندما.فجأة

أصسانبقوةيضربأ!واءافإن،الحنجرةداخلإلىالهواء

عنهـيشج،الصوتية:تارالأفىحركةمحدثا،المغلقالمزمار

نسمعه.أ!ذياالفواتصوتهذا

،الواحدةالدقيقةفيمراتعدةالفواقيحدثوقد

.أياملعدةنادرا،أو،ساعاتلمدةنفسهاالنوبةتستمروقد

عنالفواقإيقاف،الأحيانبعضفى،الإنسانويستطيع

النفس.حبسأووالشربالعميقالتنفسطريق

.الحنجرةالحاجز؟الحجابأيضا:انظر

والبوليستروالقطنالحريرمنيصنعقماشالفوال

الكلمةمناسمهالفوالأخذوقد.النيلونأووالرايون

فىالفوالقماش!ويستخدم.يحجبتعنيالتىالفرنسية

والزركشة.أصستائرواالملابسصنع

.)التواح(المريخ:نظرا.!ويوس

فىالهنديةالفوةنباتيزرعئبات.الهئدية،الفوة

أوراقوله.الأصباغصناعةفيليستخدموآسياأوروبا

الاخضرار.إلىتمي!!صفراءصغيرةوأزهاروشائكةخشنة

فيتستخدمالتيالملونةالمادةجذورهوتنتجسوداء،وثماره

ينموالذيالهنديةالفوةنباتويعطى.الأصباغصناعة

حمراءصبغةوإيطاليا،المتوسطالبحرالأبيضشرقىحول

عنالصبغةمنمختلفةألوانعلىالحصولويمكن.زاهية

اللونبينماالألوانهذهوتتراوح.الكيميائيةالمعالجةطرية!

وينتج.والبنىوالبنفسجيوالأصفروالأحمراعرنفلىا

الأليزارينمثللونيةخلاصاتأيضاالهنديةالفوةنبات

الهنديةللفوةمشابهنباتوينمو.والبيربورينأحمر()صبغ

فيالوشيعأوالسريرقشأوالأبيضالسريرقشيسمى

الشمالية.أمريكاوشرقىأوروبا

ام)809إيرنستفيفيانالسير،فوتشس

القطبتضاريسفيوخبيربريطانىجيولوجى(.

الجنوبىالقطبعبرالكومنولثحملةرأسر،الجنوبى

رأسبينماام،589وأ579عامىفى)أنتاركتيكا(

.هيلاريإدموندالسيرأخيوزيلندياالجانب

الجنوبي،القطبتعبرمعروفةمجموعةأولوالحملة

ملاحظاتهاوقدمتيوما،99فيكم3ر473وغطت

البريطانيةللمراقبةمديرافوت!قوأصبح.الأرضطبيعةعلى

.ام589عامالجنويللقطب

أنتاريه!كا.:أيضاانظر

أشكالوصالضوءيكونأساسىجسيمافثون

الضوءأنورغم.الأخرىالكهرومغنطسيالإشعاع

الأخرىوالأشكالالسينيةوالأشعةالراديووموجات

عندكموجاتعادةإليهاينظراعهرومغنطيسية،ااططاقة

.والاستقطابوالحيودالتداخلمثلتأثيراتوصف

إيضاحهاالعلماءلايستطيعمعينةتأثيراتفهناك

سبيلعلى،وصلتفإذا.الموجيةالنظريةبالممتخدام

قطبينأو،مشحونينفلزيينموصلينبين،المثال

القطبعلىضوءاوسلطت،فراغفي،كهربائيين

ويعرف.ينسابسوفالتيارفإن،السالبالكهربائى

الكهروضوئي.التأثيرانظر:.أممهروضوئيأبالتأثيرهذا

المقذوفةالإلكتروناتمنتيارأنسيابعنالتياروينتج

الجسيماتبوساطةالكهربائيالقطبفلزذراتمن

.الفوتوناتنسميهاالتى

بأنواعهاوالطاقةالضوءبأنأ!ائلةاالفكرةنشأترقد

.أم001عام،جسيماتشكلعلىيأتياناللأحرىالختلفة

الضوءبلانكماكسالألمانيالفيزيائيوصفالعامذلكففي

جسيماتمنتياراتبأنهاالإشعاعيةالطاقةأشكالمنوكيره

لايمكن/ءحزمة//الطاقةمنكموكلكمات.تسمى

منكمنصفعلىتحصلأنلاتستيمحيثتقسيمها،

والفوتون،تختلفأنيمكنكمفيالطاقةكميةلكن.الطاقة

الكهروضوئي،التأثيروفي.الكهرومغنطسيةالطاقةمنكم
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يقذفهعندماالإلكترونإلىالفوتونيعطهاالتيالطاقةترتفع

.الفوتونطاقةارتفعتكلما،الذرةخارج

فونفيليبالألمانيالفيزيائيلاحظأم209عاموفي

علىفقطاعتمدتلإلكترونالمعطاةالطاقةكميةأنلينارد

عاموفى.الكهربائيالقطبعلىسطعالذيالضوءلون

نأاينشتاينألبرتالمولد،الألمانىالعالماستنبط،ام509

ففوتونترددها.أوالموجيطولهاعلىتعتمدالفوتونطاقة

الأحمرالضوءفوتونمنأعلىطاقةلهالبنفسجىالضوء

أقصر(موجيطول)أوأعلىترددلهالبنفسجيالضوءلأن

الأحمر.للضوءمما

أرثرالأمريكيالفيزيائياكتشفهالذيكمبتونوتأثير

هيالفوتوناتأنعلىدليلأفضلأم229عامكمبتون

الأشعةفوتوناتتصطدمفعندما.جسيماتالواقعفى

ممرهمامنالجسيمينكلايخحرف،الإلكتروناتمعالسينية

طاقتهبعضالسينيةالأشعةفوتونويعطي.المبدئى

إلىالسينيةالأشعةفوتونيسقطلذلكونتيجة.للإلكترون

(.أطولموجيلطول)أوأقلتردد

الكم.ميكانيكاالضوء،أيضا:انظر

-؟اهـ،281-؟)سعيدبنعمر،الفوتي

منمجاهدسياسيعالمالفوقيسعيدبنعمرام(.864

إفريقيا.غربيفيفوتاتورومنطقةفيالقاطنةالتوكولورقبيلة

كان.وتقواهالواسعبعلمهالثشهر،المرابطينلأحدابنهو

إفريقيا.بغربيالتيجانيةالصوفيةالطريقةدعاةأشهرمن

أبناءأحدعلىبمكةفتعرفأم،825عامالحجإلىخرج

وحمية،بحماسإليهفانضمدعاتهامنوكبيرالتيجانية

يعدولمعليها،نشأالتيوتربيتهالدينىحماسهإليهادفعه

فيالوقتبعضقضىلأنه،أعوامخمسةبعدإلابلدهإلى

البرنوبلادفىمكثكماالأزهر،لزيارةالقاهرةمنكل

إفريقيا،غربيفيفكرتهإلىودعاسكوتو.وفيكانووفي

سنةوفي.المدارسمنعدداوأقامكثير،خلقإليهفانضم

ونمت،أتباعهوكثر،جالونفوتاجبالبلغقدكانأم184

الجوار،دولبمطيبةعلاقاتوأقامالجهاد،فكرةنفسهفى

البرنويةالدولةرئيسالكانمىمنكلإلىابنتيهزوجولذا

الفولانية.الدولةرئيسبيلوومحمد

الواقعةالمنطقةفينهائيةبصفةاستقرأم845عاموفي

والدنجويري.جالونللفوتاالمتاخمةالفولانيينحدودعلى

عنوذلك،التيجانيةالدولةنظامتأسيسفيعمربدأوهنا

والتورورنى،والتوكولورالفولانيينكلمنالتجنيدطريق

مركزفيوجودهرغمملموسا،نجاحايحققلمذلكومع

وطنهفيالمسلمينالشيوخبينمنبهفازالذيالسلطة

ظهرتتطورحركةعمربدألذاالفوتاتورو،الخاص

إلىجذبوبذلك،والسياسيةالحربيةالنواحيفيواضحة

الجماعاتمنكبيرةبأعدادالطموحينالرجالجانبه

بألمملحةوسلحهم،الاجتماعيةالمراكزذويمن،الختلفة

الساحل.فيالتجارمنعليهاحصلقدكانحديثة

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتبدايةوفي

وبعدالجهاد،يبدألكيومعنويامادياالكافيةالقوةلديهكان

خلالمنمارا،الشمالتجاهقواتهرأسعلىزحفذلك

)وانجاراوالبورالبامبوكفيالواقعةالصغيرةالمانديمقاطعات

الرئيسيةالعاصمةالنيورو،دخلقدجيشهوكان(،القديمة

عاموبعد.أم854عامالكارتافيالواقعةالبامبارالدولة

البامبارامملكةلمحاربةالشرقإلىبقواتهزحف،ام857

ضدالمدىبعيدةانتصاراتبذلكوحققسيجو،فيالواقعة

هذهمنالأعظمالجزءتمثلالمانديوكانت،الوثنيةالشعوب

تحويلفيملحوظانجاحاوشيوخههونجحكما،الشعوب

دولتهتكوينفىيوفقلمولكنه،الإسلامإلىالوثنيين

.الوفاةأدركتهحتىالمنشودة

وإعدادإسكانعنمسؤولعسكريتنطمالفوج

منكثيروتتكون.معداتهموتنطمالجنودمنمجموعة

المشاةمح!ائبمثلالصغيرةالمجموعاتمنعددمنالأفواج

أفواجتتكونوقد.المدفعيةوبطارياتالمدرعاتوسرايا

خمسوتبلغالسلمزمنفيكتيبتينعنيقللامماالمشاة

.الحربأثناءعشرة

وحامل.الحظلجلبالحيواناتتستخدمالبريطانيةالأفواجمنكثير

العنزةهذهوتظهر.الحظلجلبعنزةيصحبالويلزيالملكىالبندقية

العامةالمناسباتوفىالرسمىالعسكريالامشعراضفيالفرقةمع

.لاخرىا
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وأعنأفواجشكلفىالحدشةالجيوش!تحاربولا

آلاف4منمكونةفرقةفيمندمجةكتائبشكلفى

لافهيالواحد،الفوجكتائبأما.رجلآلاف8إلى

بالويةإلحاقهاحفاالمألوفومنمعا.بالضرورةتعمل

مختلفة.

القرنبدايةفىمرةلأولالأفواجاتكونتإنجلتراوفي

إلىتقسيمهاأغادةالدأعندماالميلاديعشرالسادس

القوادكانالبدايةوفى.مركزيةقيادةظلفيمجموعات

.المشترياتضباطوتعيينأفواجهمصيانةعنمسؤولين

منحوأصبحرسميةألقاباالأفواجتلقتبعد،وفيما

مركزيا.التكليفات

هذهدورإلىالحديثةالأفواجألقابمنكثيروتشير

سبيلعلىالحدود،فحرس.الأولىنشأتهاإبانالأفواج

وحدات)حنودا!وساروا،الثقيلةالخيالةمنكانوا،المثال

(اسفرساناسلاحطريقةعلىمنظمةأوروبيةعسكرية

كانواالبنادقحاملوالحفيفة،الخيالةمنكانواوالرماة

تلكوكانت.أغديمةااتندذاتأجنادقبامسل!ن

الأوأئل،أغومييناالأبطالاذكرىلتخليدتطلقالألقاب

الفوجعلىالجوالالحارسلقبإطلاقذلكومثال

تاريخيخلدأرزياالمتحدةالولاياتفيوالسبعينالخامص!

أزمنةفيالمكونةالأفواجوبعض.الطوافروجرحرس

دورهابوضوحتبينأسماءلهاذلكمنأحدث

الفرنسيةوالفرقةالبريطانيةالمظليينأفواجمثلالتخصصي

الخدماتفوجوالأستراليةالأجنبيةالمظليينفرقةادثانية

الخاصة.الجوية

اذليفأساليبمنأسلوبالفوجلحن.لحن،الفوج

منعدداآليةأوبشريةأصواتعدةفيهتكررالموسيقى

مبنيالموسيقيالأسلوبوهذا.طفيفةتنوعاتمعالأ!ن

بهايتمتقنيةتأليفبهذاوالمقصود،الألحانمزجف!على

الممزوجة.الألحان:انظرمعا.أكثرأولحن!تتوليف

الألحانفيهتحددالعرضيسمىأأغوجالحنيبدأ

يسمىلحنويتبعهالبدايةالأساسياللحنشيسمىلأ،أر

بمفتاحتتمولكنها،البدايةتشبهوالإجابة.الإجابة

البدايةيسمىثالثلحنالإجابةويصاحب.مختلف

وبعدها،تتابعفىاللأخرىايلألحانتدحلثم،ا!لعاكسة

كاملا.العرضويصبح،البدايةالموسيقيونيقدم

الفرار،تعنىلاتينيةكلمةمنمأخوذالفوجومصطلح

التيالأخرىالألحانمنفرارهيالبدايةأنويبدو

تطاردها.

ولكنمتباينةمفاتيحفىأجدايةاتكررأحرضأوبعد

تسمىقصيرةفقراتغالباتربطأغوجالحنوشي.مرتبطة

الفوجلحنوينتهي.أجدايةامداخل،العرضيةالأحداث

أداءمع،الفوجلحننهايةوهيستريتو،إلىعامةبصفة

.العرضمنأكثرمعاملتصقت!توالإجابةالبداية

القرنفيبدأالمستقلالتأليفمننوعالفوجولحن

الألمانىالموسيقيالمؤلففيهوبرز،الميلاديعشرالسابع

.باخسباستيانيوهان

يبلغ.اليابانفيجبلأعلىفوجىجبل.!جيلثو!جى،

بعدعلىهونشوجزيرةفيويقعم،.7763ارتفاعه

*ح!لأ*!*.-!،.!.ص!.،بم"كل؟.++-.ش-.-كل لأ.ء..!.+3!-ة*!،،.!.:لاء.صص ط؟..!9"اءة!-!..-!!!!حمس!!ا

لمح!ى.!،*،،3."ا!"!و03!.-ء،!لأى-
!في*ء!ي؟-،-!ء،+ص?4-.م.-*-!"جم!.ء-

س"؟!ر!-!حس!خ،يى

ممء*..-ص!

-!-6،ممروكيرصكل-ء!،.،""!"-حر!!

علىيطلفوجىجبل

ويقعكاواجوتشيبحيرة

ويرتفعهولشوجزيرةفي

سطحعنم31776

اليابانيونويقدورالمحر.

ويزوربعيد.رمنمنذ

سمويا.قمتهالألا!
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اسمالجبلعلىاليابانيونويطلقطوكيو.غربيكم79

الطويلةبمنحدراتهالجبلويتميزفوجاما.أوسانفوجي

السحب.وراءقمتهوتختفى،المتناظرة

الصيف.فصلفيقمتهتكللالتىالثلوجوتذوب

شسلقالذيالجبلهذابعيدزمنمنذاليابانيونويقدس

القمةأعلىفىوتوجدسنويا.زأئر000.05منأكثرقمته

خامد.بركانفوهة

جبل.،فوجي:ن!ا0ماجيا!و

فيهيقدمالمسرحيةالتسديةأدوانمندونالفودلمحيل

الفودفيلكان.المسليةالفقراتمنشتىأنواعللجمهور

فيالمتحدةالولاياتفيالمسرحيةالتسليةأنوأعأشهرمن

مطلعوحتىعشرالتاسعالقرنثمانينياتمنالفترة

النجوممنكثيراالفودفيلقدم.العشرينالقرنثلاثينيات

ألوانفيكبيرينونجاخاشهرةبعدفيمااكتسبواالذين

مننذكر.والإذاعةالسينمافيخاصةالأخرىالتسلية

وإديبيرنزوجورجبنيجاكمنكلاالنجومهؤلاء

وينوإدجولسونوألفيلدز.سيودبليو.كانتور

توكر.وصوفب

مستقلةفقراتعدةمنالفودفيلعرضكالف

ولكنأكثر،أوفقرةعشرينإلىعددهايصلومتباينة

عشرإلىفقراتثمانيمنيتكونالنموذجيالعرض

بعضوعلى،قصيرةهزليةمعسرحياتعلىتحتوي

بعضوعلىللإلقاء،أخرىوفقراتوالرقصاتالأغنيات

الفقراتأكثرولكن.مدربةحيواناتتؤديهافقرات

.والسحرةالهزليونيؤديهاالتيتلكهيوإثارةشعبية

ليقدموافائقةبعنايةعروضهمالمسارحمديروويختار

إثارةبقصدوذلكمكررةوغيرجديدةمختاراتللمتفرج

المتفرجين.جمهور

المنتجينكباربذلهاالتيالمشتركةالجهودأدت

إلىأدىالذيالأمر،الفودفيلترقيةإلىالمسار!وأصحاب

عددسيطروقد.النطاقواسعضخماتحارياعملاجعله

الذينأشهرومن.المسارحمنمجموعةعلىالأفرادمن

ومارتنألبي.إف.إي:المسارحمنالمجموعةهذهأداروا

فوومارصسكيث.إف.وبىهامرششاينوويليبك

بروكتور..إف.إفوبانتاجزوألكساندرموريسووليم

أعمالفييشاركواأنإلىالفودفيلمؤديجميعويطمح

فقطعرضينتقدمالتىالكبير،الوقتمسارحفيتعرض

مسارحفيبالظهوريكتفيكانمعظمهملكنأليوم،في

اثنيإلىعروضثلاثةبينماتقدمالتيالصغير،الوقت

فيتبدأعروضابعفالمسارحوتقدم.اليومفيعرضاعشر

وا!فالعاشرةحتىوتصتمرصباحاوالنصفالتاسعة

تقريبا.مساء

تعنيفرنسيةكلمةمنمأخوذفودفيلومصطلح

هذاوكان،الموسيقىتصاحبهاالتيالخفيفةالمسرحية

التاسعالقرنفيفرنسافىرائجاالمسرحياتمنالنوع

،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفي.الميلاديعشر

الاسمتحتالاحتراممنكبيراقدراالحفلاتهذهأحرزت

الرئيسياللونأصبحتأنتلبثولمفودفيل،الراقي

الفضلويعود.المتفرجينوجمهورللأسرةالفعليةللتسلية

حولالذيباستورتونيللمسرحيالكبيرةالنقلةهذهفي

وذلك،العائليةالتسليةضروبمنضربإلىالفودفيل

ناحية،منالعروضأثناءالكحوليةالمشروباتتقديملمنعه

باستورتونيوقدم.أخرىناحيةمنالممثلينمستوىورفع

تحملللأوبرادارفيالمشهورينالفودفيلنجوممنالعديد

.نيويوركمدينةفياسمه

وتطورظهورعندالفودفيلشعبيةانحسرتوقد

بعضولكن.العشرينالقرنعشرينياتفيالناطقةالأفلام

بعضفيتقدمماتزالالفودفيلطابعلهاالتيالعروض

التلفاز.وفيالليليةالملاهي

الموسيقى.قاعةأيضا:انظر

-0461هـ،أ192-0501)سلطنةلفور،ا

غربيدارفورإقليمفيالفورسلطةقامتأم(.874

،الهجريعشرالحاديالقرنأواسطفي،الحاليالسودان

المنطقةسكنتفقدذلكقبلأما.الميلاديعشرالمسابع

والميدوبوالبرتيوالزغاوةالزياديةمثلالقبائلبعض

وبنيوالمناصرةشرقوبرتيوالقمروالمساليتوالبديات

أكبرمنالفورقبيلةوكانت.والبقارةوالميمافضل

لعهودالفوروكاندارفور،غربيفيالمستقرةالمجموعات

علىالفوراسمويطلق.مرةبجبلالوحيدينالسكانطويلة

عليهم.الوافدينعنلهمتمييزاالأصلييندارفورسكان

وتزعمتالعرببدمامتزجتالتيكيرةأسرةوباستثناء

جماعاتهم،أكبرومن،إفريقيونالفورفإندارفورملك

المنطقةهذهوشهدتوالتموركا.كيرةومنهم،الكنجارة

العربيةالإفريقيةالداجوقبائلتسلطالفورسلطنةقيامقبل

المنطقةمنالعربيةالقبائلهجرةشهدتكماالتنجر،ثم

الثقافةمنكثيروانتشاردارفور،شرقيشمالالواقعة

التنجرلقبائلإنويقال.الغربومنالشمالمنالإسلامية

دخولهامعالمنطقةهذهإلىالإلحملامدخولفيالكبيرالأثر

.الميلاديعشرالرالغالقرنفي

القرنأواخرفيلدارفورالقصيرالبرنواحتلاللازم

ظهورفيهابدأشديداضطرابفترةالميلاديعشرالسادس



فوربس588

منالسلطةوانتزاعزعامتهموتوطيدالكيرةبقيادةالفور

والتنجر.الداجو

سلطنتهالنشأةالسابقدارفورتاريخالغموضويكتنف

طولحجبفقد.الميلاديعشرالسالغالقرنفيالمسلمة

المتصلةالحقائقمنكثيراالم!صوبةالمصادروانعدامالعهد

الأساطيروحلتالغابرالزمانذلكفيالإقليمهذابحياة

نقاطعلىاتفقواالمؤرخينأنإلا.المثبتةالروايةمحل

تلكمقارنةلعدالحقيقةمأخذوأخذتصحتهااعتمدت

بهاقامانتىالأثريةاالحفرياتضوءفيوتمحيصهاالأساطير

منظمةدوأ،أ-مرلأوالداحوأنتأكدوقد.بعضهم

أسرةهؤلاء:خلفأضنجر.اأعقبهمثمتاربدارفور،في

القرنمنتصفبينانقطاخدونالحكموأجتالتيكيرة

رحمةوأسدباشاالزبيريدفيالفاشروسقوطعشرالسابع

التركي.الحكمإلىوضمهاام،874أهـ،192عام

العربيوالأصلال!صجارةبينالاختلاطنتاجالأسرةوهذه

النازحينهلالبنيأمراءمنوهوالمعقور،أحمدفيممثلا

ملكقلبإلىالتسللمنتم!شحيثإفريقيا،شماليمن

سماهابنامنهاوأنجب،ابنتهتزوجأنإبىالوثنيالفور

،بعدهمنالملكأجتوأالملكبهوأوصى،سولوبمسليمان

.!جرةأسرةنتا!هذاوكان

صهربعمليةح!صمهفترةفيالمعقورأحمدشغل

نظمفيجديدةطرلىوامستحداث،بالوطنيينالمهاجرين

العزلةسلاسلو!صسرالبلاد،اقتصادياتوانعالث!،المعاملة

تظللالتياشايةالإسلامبجع!!أخيراثمبالبلاد،تحيطالتي

الجميع.

الذي،سوأ!نجسليمانولدههذاكلفيساعدهوقد

أهـ،810-0501)الفترةفيوالدهبعدالملكتولى

.كيرةسلاطينمنالمشهورلنأولوكانأم(0461-067

حيثدارفور،جميعليشملالمملكةهذهنفوذامتد

التاريخأنبيد.والزغاوةوالمساليتوالبرنوالبرتيأخضع

أنهوهو،تلكالناجحةحروبهمنأجلعملالهيسجل

تعاليمهنشرعلىعملىرأعدولة،رسمياديناالإسلامجعل

.الناسبين

وحتىسولونجوفاةمنذدارفورحكمعلىوتعاقب

جهودواصلوا،السلاطينمنعشرةامستقلالهاضياع

،مرةجبلنطاقخارجالفورملكبمسطفيسولوج

محمدعهدفيكردفانبضماتوسعهاقمةالدولةوبلغت

وعندأم(787-2751هـ،أ202-611)4تيراب

ب!تالممتدةالرقعةتقطنالتىالقبائلكلشملتذلك

لسارومملكةجنوبا،العربوبحرشمالآ،الكبرىالصحراء

فيالمساليتدخلأنسبقفقدالغربيةالجهةإلىأماشرقا.

الأتراكلهافجعل،التركيالغزوإلىلعمولونجأيامالطاعة

بالمساليتخاصةسلطةلقيامنواةأصبحت،مستقلةإدارة

بعد.فيما

وهزمتهبمالأتراكضدالمهديةالثورةقامقوعندما

اللهعبدالخليفةعهدوفىدارفور.إقليمأجهاإضمت

أحفادأحددينار،عليكان-المهديخليفة-التعايشى

دارفور.شؤونإدارةعنمسؤولآ،سولوج

المهديةالدولةسسقوطفرصةانتهازمندينارعليتمكن

،ام209هـ،ا032عاموالمصريينالإنجليزيدعلى

وظل.لهعاصمةالفاشروجعلدارشور،لاقليمافاستق!!

عامبرنجيةمعركةفىالإنجليزقتلهأنإلىأسبلادايح!-

دارفور.إقليمإليهموضموا،ام619هـ،3351

عبدالرحمنعهدفيعظمتهاأوجالفورسلطنةبلغت

الذيام(،7871208هـ،أ12-20217)الرشيد

منالنيلوأديسكانوشح!جرة،والعدلبالعلماشتهر

العلماءوشجع،بلادهإلىوغيرهموالدناقلةالجعلي!ت

علىدارفورمنالوافدونالطلابوكثر،عليهموأغدق

يسمىرواقلهمأصبححتى،الشرعيةالعلومأضلقيمصر

.اليومإلىودورهباسمهلحتفظزالمادارفور،رواق

نفوذوجيرانهادارفوربينالتحاريةالصلاتقوت

مننوعوقيام،الإسلاميةالثقافةلانتشارمهدترا!سملإت

الفور.سلطهنةداخلالوحدة

بعثفقد.الخارجيبالعالمدارفورصلةوازدادت

الخليفةإلىوالريشالعاجمنبهديةعبدالرحمننالسل!إ

الرشيد.لقبومنحهبالشكرعليهفرد،بإسطبولالعثمانى

كانواالذينالمماليكعلىانتصمارهعلىنابليونوهنأ

لمصر.وصولهاعندالتجاريةدارفورقوافليضايقون

ساوثنيوفىلاتشلاننهرضفةعلىمدينة!وردس

وهى.نسمة7لأ255السكانعدديبلغبأمعتراليا،ويلز

كثيرفوربسوفيإنتاجا.الزراعيةالولايةمناطقأكثرتخدم

لاتشلانأعنابقريةومعرض.الجميلةأغديمةاالمبانىمن

إلىالسائحينيجذبماأهمأم759عاماشتتحالذي

،أم581عامالمنطقةإيفانزوليمجورجاكتشف.المدينة

فيهاواكتشف،أم718عامأوكسليجونوزارها

عشرالتاسعالقرنمشينياتوخلال.أم861عامالذه!

المشهورينالأدغاللصوصمناثنانالمنطقةروعالميلادي

.هولوبنجاردينرفرانكهما

التيالمارتنيكجزيرةعاصمة!راس!-دي-!ورت

تقعلفرنسا.إدارياالتابعة،الغربيةالهندجزرفىتقع

سكانهاعددويبلغ.للجزيرةالغربيالشاطئعلىالعاصمة

بأشجارمزدانةشوارعالمدينةوفى.نسمة99)484



958نوكسفورت

المارتنيك،لجزيرةالغربىالساحلعلىتقعمدينةفرانس-دي-فورت

شحن.ومركزماليومركز،حميلةمدينةوهي

علىتطلعامةوحديقة،زاهيةألوانذاتوأبنية،النخيل

ومنتجاتوالفواكهاسمكرشحنمركزوهيالبحر.

وتجتذب.المارتنيكلجزيرةماليمركزأنهاكما،أخرى

فرنسية.بحريةقاعدةوفيها،السياحمنكثيراالمدينة

وكانتام،675عامفرانس-دي-فورتانشئت

عشرالسابعالقرنأواخرحتىرويالفورتتسمى

الجزيرةوصارت،الحاليباسمهاسميتعندماالميلادي

وقد.ام296عاممنابتداءالمارتنيكجزيرةعاصمة

ومرة،ام983عامأصابهابزلزالمرة،مرتينالمدينةدمرت

.أم098عامفيهاشببحريق

شيكاغونهرمنبعقرببنيحصنديرلورن!ورت

شيكاغو.فيحالياالقائمأفنيوميتشيجانجسرمغوقريبا

الحصنويسلرجونالعسكريالقائدإمرةتحتجنودبنى

وكان.ديربورنهنريالجنرالباسموسمي،أم308عام

وثكناتزاويتينعلىمعاقلالحصينالدفاعىالخطلهذا

ومسيجة،الخشب)جذوع(زنودمنمصنوعة

هندية.ومفوضية،واسطبلات

الأمريكيينبعضحمتجنودحاميةالحصنفيوكان

عامحرببدأتوعندماالهنود.هجماتمنالحدودعلى

إلىالانتقالوالمستوطنينالقواتمنطلب،أم281

أمنا.أكثرمكانفيليكونواإنديانا،بولايةواينحصن

منشخص005قوامهامجموعةالحصنهاجم

هنودمعبالتحالف!أمريكا(هنودقبائل)إحدىالبوتاوتومي

بقىمنوأسروا،الأمريكييننصفمنأكثروقتلوا،اخرين

التالي.اليومفيالحصنأحرقواثمحيا،منهم

عاموهدم،ام681عامحواليالحصنبناءأعيد

.أم836

بالولا!ات!كيبولايةح!نلوعسلمحورت

للجيشالمدرعةالقواتمركزفيه،اللأمريكيةالمتحدة

المدرعاتمدرسةعلىالمركزهذايشتمل.الأمريكي

ومركزالذهبودائعومكانالمدرعاتسلاحوهيئة

مساحةويغطي،المدرعاتسلاحعلىالتدريب

جنوبيكم55حواليويمتدهكتار،004254

الإشرافالحكومةتولتام189عاموفى.لويسفيل

المناوراتفيلاستخدامه،الحاليالمركزمنجزءعلى

وسميام،189عامنوكسمخيمأنشئ.العسكرية

بحد.فيماوأزيلت،الزمانمنقرنخلالشيكاكوتطوريعكسمعرضالامشخدامها،ام339عامبنيتبشيكاغو،ديربورنلفورتمطابقةنسخة

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلالمستوطنوناستخدمهاالتىالأشياءمنالكثيرعلىالمعرضاشتملوقد
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الولاياتفي،كنتاكيبولاية،نوكسفورتفيالذهبمستودع

الاردللادص6ماليمتها!دهىاصيحويالأمرييهة،اللتحدة

الأهـ!!جة.اامتح!فىلاياتالولح!صمةملكوهو.أمريكى

ث!ا.للحربيةوزيرأولوهو،نوكسفرياللواءباسم

المركزمازال.3391عامنوكسحصناسمهصار

أس!الجيقلأنوذلكالمدرعةالقواتبيتيسمى

مأ049ىام،!اكلىمدرعةقوةأول

الذهبمستودعبناءالأمريكيةالخزانةواستكملت

علىالمستودعويحتوي.أم369عامالحصنفي

ذهبا.أمري!صلاردربلاي!تستةمنأكثرماقيمته

كسنوحصنلمحيوضعتالثانيةالعالميةالحربوخلال

هيأصثاىتا!هذه.لحفضخاأالوثائقمنمجموعة

وخطبة،جوتنبرجوإنجيل،الاستقلالوإعلانالدمستور،

انظر:الماجناكرتا.ووثيقة،لنكولنأطرئيسجتسبيرج

الماجناكرتا.

المدنوإحدىمهمةصناعيةمدينةويرتوورت

بعدعلىالمدينةتقع.الطائراتإنتاجفيالرائدةالأمريكية

ولايةوسطشمالفيدالاسغربيكم48حوالي

نسمة.474)916حواليسكانهاعددويبلغ،تكساس

530.332.1إلىالرقهـايصلالضواحيسكانومع

صىأمري!!احنوبمدن!تالرائدةالمدينةوهي.نسمة

بانتاجأ!همخمةامصالعهاوتقوم.واشيتالحبوبتسويق

الإأعترونية.والمعداتالمروحيةوالطائراتالطائرات

ومعداتالغذائيةالمنتجاتعلىالأخرىالمنتجاتوتشتمل

منويرثفورتوتعد.النقلوحاوياتالنفطحقول

طحنفيالمتحدةالولاياتغربيجنوبالرائدةالمدن

للتخزين.ومركزا،الحبوب

الشرقيالشمالىالشاطئتعحدىمدينةليزالمحورط

نسمة،81)5648حواليس!صانهاعددويبلغ،للبرازيل

نسمة.ألأ85أ88ء!الحضريةمنطقتهاسكانوعدد

فيالموجودةالكاتدرائيةوتعتبر.سياراولايةعاصمةوهى

الطرازعلىمبنيةكنيسةوهيمعالها،أبرزمنالمدينةمر!ص

نشاطاتعلىكبيرحدإلىالمدينةاقتصادويعتمد.أغوطىا

المنتجاتبعضوتصديرمعالجةوعلىنفسهاالولاية

ال!صنوبي.والشيمكالقطن

عشراسمابعالقرنأوائلفيمرةأولالمدينةألشئت

واعتبرت.هناكحصنااكبرتغاليونأقامعندما،الميلادي

أصبحتأم997عامزفى.أم171عامبلدةإداريا

منذملحوظبش!سلفورتاليزانمتوقد.سيارالايةرعاصمة

سكانهاعددتضاعفحيث،العشرينالقرنمنتصرو

.أم059عامعليهكانعما!هـاتخم!ر

دعة)استحدامالحاسوبانظر:.لغةالفوردران،

.(محةضا

اقترن.الإغريقيةالأساطيرفيالحظإلاهة!ورتوظ

نأغير،الرومانأيامأوائلفيالسعيدبالحظفورتونااسم

تايكيمعاسمهااقترنانبعدعنهاتغيرالمفهومهذا

أغلبوفيالسيء.للحظفأصئيرمزالصدفةإلاهة

تديرهبدولابتمسكوهيترىفورتوناكانتالأحيان

وهيأيضاترىكانتكما.الفش!!أوأخجاحاأخجلب

حياةتسييرعلىقدرتهاإلىرمزاأ!سفينة،ابدفةتمسك

أضاس.ا

منينئالنهرأسكتلندا.فيالرئيسيةالأنهاراأحدلمحورى

فيويستمرلوموند،لوخمنالشرقإلىأ!اقعةاالهضاب

يبلغ.الشمالبحرفيمصبهإلىعامةالشرقباتجاهجريانه

المدنومن.المصبفيهبما،كمأ09حواليالنهرطول

وأدنبره.وألوا،ستيرلئ!النهر،علىالواقعةالمهمةوالمناطق

إلىكوينزفيريمنالنهرفوتللعبورجسرويوجد

منطقةفيللقطاراتجسرفوقهيمتدكما.كينكاردن

لتصديرموانئبمنطقةمصبهعندالنهرويلتقي.كوينزفيري

خاص.بشكلأحشمالالحرنفط

،فورث؟الأسكتلنديةالوسطىالمنطقةأيفئا:انف!!

مصب.

لنهرالكبيرالمصبهوفورثمصب.مصب!ورت،

المصبهذاويتصللأسكتلندا.الشرقيالساحلفيفورث

كم،08ويبلطوله،الشمالببحرالخليجيشبهالذي

كم.48لهاتساعوأقصى

+غلم

+حفئ

ئ!

أ

!!

!؟بر
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المصبهذافوقالعالمفيالمعلقةالجسورأطولأحديمتد

.ام469عامتشييدهاكتملوقد.كوينزفيريمدينةعند

المركزيتيندعامتيهبينالمسافةوتبلغ،م2(513طولهويبلغ

الحديدية،للسكككابوليجسرأيضاويوجد.ام).60

كم.أ،6وطولهكوينزفريعند،المصبعبريمرالذي

أمريكيمخربئ.(م3791-5981)دجون،!ورد

أفلامأربعةعنأكاديميةجوائزعلىحصلمنأولكان

كمأم(بم)049النقمةعنباح!(،)359المخبر:هي

الهادئالرجلام(،419)هذاواديخصيباكان

الطلق،الهواءفيأفلامبتقديمفورداشتهرأم(.)529

أشهرومن.الاجتماعيةوخلفياتهمالناسمشاعرتحاكي

الحصان،الطلقالهواءفيتعرضالتيوتلكالغربيةأفلامه

أم(؟)939السفرعربةام،)379الإعصاربمالحديدي

أصفرشريطاتعصبتأم(،9)48أباشىفورت

الخيالةالجنودأم(؟159)القافلةقائدام(؟49)9

ام(.)649شاينخريفأم(بم)959

الولاياتفىمين،بولايةبورتلاند،ميناءفيفوردولد

ألويسيوسشيانالحقيقياسمهوكان،الأمريكيةالمتحدة

منأكثروأخرج،ام419عامالإخراجمهنةوبدأ.أوفيني

الولاياترئيسمنحهام739عاموفي.فيلم002

الرئاسية.الحريةميداليةنيكسونريتشاردالمتحدة

رئيس.(-م191)3رودولفلدجيرا،فورد

منوهوأم(.779-1)174الفترةفىالمتحدةالولايات

يشغلشخصأولوكان،الجمهوريالحزبأعضاء

نأدون،الرئيسمنصبذلكوبعدالرئيسنائبمنصب

7391عامففي.الانتخاباتأوبالترشيحالمنصبينيتولى

فيرئيممئاأصبحثم،لهنائبانيكسونريتشاردعينه

مابسببنيكسوناستقالةإثرأم749عامأغسطس!

وبصفته.ووترجيتفضيحةفىدورهعنتهممنبهووجه

نيكسونفوردعفىرئيسا

يكونقدالتيالجرائممن

السلطةحقفيارتكبها

رئيسابوصفه،المركزية

وكان.التنفيذيةللسلطة

مثارآنذاكفوردتصرف

فيسبباكانولعلهجدل،

كارتر،جيمىأمامهزيمته

.ام769عامانتخاباتفي

ريتشارد،نيكسونانظر:

فوردجيرالد.ملهاوس

بولايةأوماهافيالابنكنجلاينتشليسلىولد

أمه.زوجمنفوردجيرالداسموأخذ،الأمريكيةنبرالمماكا

منبدءامتتاليةمرة13النوابمجلسفىعضواوأختير

.ملهاوسرتشارد،،نيكسونانظر:.م8491عام

م(.9391-1)873مادوكسفورد،فورد

التيوالرمزيةالمعقدةالرواياتصاحبكانإنجليزيكاتب

روايةففي.النفسيةجيمسهنريرواياتتأثيراتأظهر

لاذعةبسخريةفوردأظهرام(19)5الجيدالجندي

أتبعثم.الإنجليزيةالحياةفيالغنيةالطبقاتتأثيرتلاشي

من:تألفتالموكبنهايةسميتبسلسلةالروايةهذه

المواكبمنمزيدلاام(بم)249يفعللاالبعفى

اخرام(،29)6يقاومأنالرجلبإمكانام(،29)5

المجتمعفيالتغيراتالسلسلةهذهتتتبعام(.)289وظيفة

معفورداشترك.الأولىالعالميةالحربخلالالإنجليزي

أم(؟109)الورثة؟روايتينكتابةفيكونرادجوزيف

.(م091)3رومانس

ىشتهه!!3--لالا.لا!لالألاغباسملندنفيفوردولد

ع-+-!في*--2علىلا!ير!ش؟!وقامهيو!ر.وكسمادفورد

!ئزح!!!،بركا؟يرادبيتينمجلتينبتحرير

!بم-لمء-.--"ى؟!-!!إنجليشهما:شهيرتين

؟ط!!!أتلانتيكوترانسريفيو،

!!+-!+كاتباعملكماريفيو،

أوليفيت!معهدفيمقيما

ال!!رفيميتشيجانبولاية

عاممنذالمتحدةالولايات

فوردمادوكسفورد.مماتهوحتى،م3791

دلسياراتفوردشركة.شركة،للسياراتلمحورد

متنوعةطرزاالشركةتصنع.العالميةالصناعةعمالقةإحدى

شاحناتتصنعكما،وميركيوريولنكولنفوردسياراتمن

والمحركاتالزراعيةالالاتوكذلكفورد،وتراكتورات

متطورةمنتجاتأيضاالشركةوتصنعوملحقاتها.الصناعية

عملهاإلىوبالإضافة.والفضائيةالعسكريةللاستخدامات

مجالفىأخرىفروعاللشركةفإنالعرباتصناعةفي

التمويلمجالاتفيوكذلكالاتصالاتوصناعةالفضاء

الفولاذ.وصناعةالأراضيوتطويروالتأمين

فيوتصنيعتجميعمحطة75حواليفوردتمتلك

مجمعهوالصناعيةفوردمراكزوأضخم.المتحدةالولايات

هكتارا،045مساحةيغطيالذي،ديترويتقربروج

قواربلرسوحوضوبهشخص،00061ويوظف

الشحن.
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أمشراليامنكلفيصناعيةفروعفوردلشركةو

وأسبانياوالمكسيكوبريطانياوألمانياوفرنساوكنداوالنمسا

فيوتجميعمبيعاتخدماتالشركةترعىكماوفنزويلا،

الشركةتملكذأكإلىوبالإضافة.اللاتينيةوأمريكاأوروبا

وأخبرازياالأرجنتينافىتصنيعشركاتفيحصصا

وتركيا.وتايوانونيوزيلنداوماليزيا

لنجاخوكان،أم309عامالشركةفوردهنريأسس

.أم809عامالشهيرتيموديلإخراجفيدورإنموديل

كانوالتي،الرخيصةالبسيطةالسيارةتلكأصبحتوقد

وبحلولجدا.رائجةسيارةليزيتناسمتحبباعليهايطلق

الجسما،عداماالأجزاء،كاملتجميعأصبحأم139عام

فوردمصنعفىللتحميعخطعلىدقيقة39يستغرق

أ!لاياتافىميتشيجانبولايةباركهايلاندفىالكائن

محاإيهمودياح!ام279عاموفي.الأمريكيةالمتحدة

أضمانىاالمحركشوردأنتجتأم329عاموفى.تىموديل

-8.فيالأسطوانات

عامحتىالشركةفىتتح!صمفوردعائلةظلت

العامنفسمنينايرفيلاعتأنهاإلاأم،569

للجمهور،الشركةرأس!المنسهما0)000/002

دفعةتتمللجمهورأسهمبيعصفقةأكبرتلكوكانت

البئوبهذا.التاريخذلكحتىالمتحدةالولاياتفيواحدة

حيثللجمهور،م!صاللسياراتفوردشركةأصبحت

فورد،انظر:.مساهم027؟...حواشفيهايشترك

الثانى.هنريفورد،بمهنري

صانعىروادمنأم(.479-)1863!ي!ورد،

شركةأنشأ.بأمريكاالعشرينالقرنأوائلفيالسيارات

،السياراتصناعةفىثورةأحدثتالتي،للسياراتفورد

ماساعدوقد.الإنتاجفيالتجميعخططريقةباستخدامها

بأقلبئالسياراتعلىالتقنيةتلكمنالشركةوفرته

فيبيعتالتيالسياراتنصفمنأكثرفكانالأسعار.

صنعمنام279أو809عاميبينالمتحدةالولايات

.فورد

ديربورنباسمالانتعرفمزرعةفيفوردولد.نشأته

وأصبح.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتميتشيجانبولاية

عملذلكهـبعد،عشرةالسادسةبلغعندماميكانيكيا

اهتمامفوردعندتولد.دترويتكهرباءشركةفىمهندلمسا

فوردفصنعجديدا،اختراعاحينذاككانتالتيبالسيارات

صنعكما،أم398عامبالبترولتعملالتيمحركاتهأول

.أم698عامممياراتهأول

شركةأم309عامفوردأس!.الصناعيةإنجازاته

تنتجعهدهابدايةفيالشركةوكانت.للسياراتفورد

الأسعارذاتالسيارأت

كماتمامافقط،أصيةالغا

منمنافساتهاتفعلكالت

نأإلا،الأخرىالشركات

العملبدأماسرعانفورد

وقويةبسيطةسيارةلصنع

غالبيةمتناولفيتكون

هذهأولفوردأنجز.الشعب

الوردهنريعامتيموديلمنالسيارات

وفيذلكوبعد.أم809

فقط.إس()تيموديلينتجأنفوردقررأم909عام

دولارأ085وهو،تيلموديلالأصلىأسمعراوكان

ولكي.المشترينل!ضيرمنأضسبةبامرتفعاثمناأمري!جا،

عنالذيالتجميعخطنظامفوردأبتكرأصسعر،ايخفمر

مرورهاخلالمنوتركيبهاالمحركقطعترتيبيتماطريقه

بدورهعاملكلوكان.أضيينواا!أحمااأمامأسميراعلى

وقد.القطعإحدىشدأوبهاضافة،معينةمهمةينجز

منفوردسيارةتجميعفترةتقصيرعلىالنظامهذاساعد

ونصفساعةإلىأم129عامساعة512.حوالى

.ام419عامالساعة

شرائهامنبدلأبنفسهاالقطعإنتاجفىالشركةبدأت

صارتكما.عاليةبأسعارالشركةخارجمنممولينمن

منبدلأ،التمسويقأماكنإلىالسياراتأجزاءتشحن

التجميعشركةكانتحيث،كاملةأصسياراتاشحن

كلفةمنأقلالأجزاءنقلكلفةإنإذمعا،الأجزاءتركب

الشركةبدأتذلكإلىوبالإضافة.كاملةأصسيارةانق!!

والفوللأذ.الزجاختنتج

فوردحول،الإنتاجتكاليفالشركةخفضتوعندما

السيارةسعرانخفضفقد.زبائنهإلىالفائضمنكثيرا

إلىثمأم319عامأمريكيدولار005إلىتيموديل

،أم259عامدولارا026ثمام،!51عامدولارا093

وفي.الدخلمتوسطةالعائلةمتناولفيالسيارةجعلمما

فكان.العماللأجورالأدنىالحدفوردرفعام419عام

فينظراؤهميتلقاهكانماضعفيمنأكثرلهميدفع

مناليوميةالعملساعاتعددخفضكما،أخرىأماكن

العمالجعلإلىأدىمما،ساعاتثمانيإلىساعاتتسع

وأدخلعمل.عنباحثينفورد،شركةفروععلىشدفقولى

وذلك،الأرباحفيالعمالمشاركةمشروعخطةفورد

الشركةأرباحمنجزءاوخصص،الإنتاجزيادةلتشجيع

.الخارجفيللشركةفروعاأقامكما.للعمال

شمركةبدأتالعشرينالقرنعشرينياتأواخروفي

سيارةحققتهالذيالنجاحتنافسالأمريكيةموتورزجنرال
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-عصكا-!+!ء-3لأ-!*سيرش!/!!3كاخ*سصص--ء

كاء*!!ع--ى*!3سصسسلأ-سكا-!س-لأسيزش-س!بص!ض

-ءضكافيك!--7

لا-غب!+شكاءكا-ى-!ص!-ير--!جيئ3

س-سكا+؟،*!!صس3!كاض!*-!+!س-7-!كا

الأمريكية.المتحدةبالولايات،ميتشيجانبولايةباركهايلاندفي)تي(موديلسياراتلإنتاجأم419عامالتجميعخطاستخدم

منواسعةتشكيلةبعرضفبدأت،تيموديلفورد

بأسعارتىموديلإنتاجفىفورداستمرتبينماالموديلات

،أخرىإلىسنةمنكثيراتيموديليتغيرولم.مخفضة

عامحتىالأسودوهوفقط،واحدبلونيظهروكان

.أم269

موديلوهوجديدبتصميمفوردجاءالأمرنهايةوفي

مليون51منأكثربيعأنبعدوذلك،ام279عامأيه

شمركةقدمتام329عاموفى.تيموديلمنسيارة

-8(،)فيالمحركذاتالثمنرخيصسةسيارةأولفورد

شسكلعلىمركبةأسطوأنات8لهقويمحركوهو

جنرالشركةكانت،الوقتذلكوبحلول7.العدد

فيفوردشركةعلىالسبققصبأحرزتقدموتورز

هبوطواستمر.الداخلفيالسياراتمبيعاتمجال

القرنثلاثينياتخلالفوردشركةصمياراتمبيعات

مهاراتفييشكونالناسبعضبدأكما،العشرين

وهوالثانىفوردهنريتسلموقد.الإداريةفوردهنري

.ام459عامالشركةإدارةفورد،أحفادأحد

مهتمافوردكان.والخيريةالسياسيةالنشاطات

العالميةالحربفخلالبعيد.زمنمنذالسياسيةبالقضايا

إلىاخرينشخصا017معسافرام،519عامالأولى

تلكأنإلا،السلامعنبحثاالخاصةنفقتهعلىأوروبا

فىوفشلت،الأمريكيةالحكومةموافقةتنللمالمجموعة

عاموفيبينها.الخلافاتبتسويةالمتحاربةالدولإقناع

فوردخاض،الحربفيهاانتهتالتيالسنةوهىام،189

فيالديمقراطيينعنمرشخاالشيوخمجلسانتخابات

نفسهيرشحولمالانتخاباتخسرأنهإلا،ميتشيجانولاية

إبداءفىاستمرفقدومبرلكذلك،بعدرسميلمنصب

وقتهمنكثيرافوردوخصص.السياسيةالقضايافيآرائه

عامبدترويتورشةفىباؤهااكتملفوردلهنريالأولىالسيارة

ولايةفىديربورنفيفوردهنريبمتحصالآدوتعرض.أم698

الأمريكية.المتحدةبالولاياتميتشيجان



الثانيفورد،هنري495

همامتحفينأنشأشقد.والخيريةللمشارلإلتعليميةوأمواله

فيوكلاهمافورد،هنريومتحف،فيلججرينفيلدمتحف!

الأمريكية.المتحدةالولاياتفي،ميتشيجانبولايةديرلورن

فورد،مؤسسةإدسلوابنهفوردأسسم3691عاموفي

أجحتواللتعليممنحاتقدمأحال!اافيمؤسسةأكبروهى

،أم059عامقوميةمسفمةالمؤسسةوصارتوالتطوير.

أ*ا،أ!ااصتأخرىبلدارفيم!!اتباليوملهاوتوجد

الأمري!صة.اهتحدةأ!لاياتافيمكاتبهاإلىبالإضافة

الثاني.هنريفورد،بمالسيارةانظر:

صائأم(.879-)1791الثانيهدريفورد،

خلالللسياراتشوردشركةتنظيمأعادأمريكيسيارات

وهو.وشيكإفلاسمنوأنقذها،العشرينالقرنأربعينيات

.أم309عام!ةالشرأس!الذيفوردهنريحفيد

الحر!خلاأ!و.يتدتررفيالثانيشوردهنريولد

أجحريةاشىخدمام(،1456)939الثانيةالعالمية

أجساعد،أجحريةامنسرحأم439عاموفى،الأمريكية

كانتاكتي،أطسياراتفوردشركةفيفوردهنريجده

للمجهودأخرىومعدات،يةعس!عرباتتنتج

الحرجمإ.

وتولىأم،439عامانشركةلرثيسنائبافوردأصبح

نتط،اوقتذأكوفي.أم459عامجدهمنرئامشها

فاستأجر،أمريكيدولارملاي!ت9حوافيتخسرالشركة

فيلمساعدتهالمتمرسينالمث!هـكاتمديريمنفريقافورد

وموديلاتتسوية!طرتاستحدثثم.الشركةتنظميما

عاموفي.3!أ!نااأدراقمختلفىلشلبية،جديدةسيارات

تحقيقإلىعادت،الشركةتنظيمإعادةوبعد،أم949

.أخرىمرةال!رباخ

فى،الناححةالأمري!جةالموديلاتساعدت

ثندربيرد،مثلالعشرينالقرنمنأصستينياتواالخمسينيات

قوية.الشركةإبقاءعلى،ومافريك،ومستانج،وفالكون

ثم،الإدارةمجلسرئيسفوردأصبحأم069عاموفي

الهيئةرئاسةمنوالستقالللشرحء.التنفيذيةالهيئةرئيس

رئاسةمناستقالث!ا،أم979عامللشركةالتنفيذية

.م0891عامإدارتهامجلص

الخيريةالممظماتمنعددإنشاءفيفورد!عاعد

تأسيمم!فيساعدمثلا،أم،679عامففي.الأمريكية

المدينية.اطث!صلاتحاعلىيعملالذيالمدينيالائتلاف

.أم067عامالمدينيالوطنىالائتلافأصئاسمهثم

أ!طنياالاتحادتنظجمفيفوردسعاعدأم689عاموفي

أطعاطل!ت.أعمالإيجادأجلمن،للوظائف

.هنري،!رد:أيضانظرا

مساناتعداء(.أم-)559بروس!ورداسى

لاعبيأعظممنأصئواحداإفريقياجنوبمنطويلة

.بلدهفيالقوىألعاب

كونج،هونجفيفوردايسستيفسعوننويللرلسأررر

.الأولعامهفىوهوعائلتهمعإفريقياحنوبإلىوجاء

فيالماجستيردرجةعلىشحصلإفريقيا،جنوبصىوتعد

فيويتواترزراندجامعةمنالاثارعلمافىالاداب

جوهانسبر!.

سباقهفيوفاز.أم769عامفيالعدوفوردايسبدأ

اشتركالسنةتلكوفي.ام779عامسبرنجزفىالأول

السباقهذاويمتد.مرةلأولكومريدزماراثونفىأيضا

كم09مسافةوهي،ديربانإلىمارتيزبرجبيترمن

باسموسميأم،219عامفيمرةلأولوأقيماتقريبا،

جنوبلمحاربىمنظمةوهي،أ!ظمىاالحربرفتماء

أم(.189-191)4ا!لأولىأحالميةاالحربفيإفريقيا

جنوبفيرياضيحدثأكبرأنهعلىأجوماويصنف

وتميز.مراتتسعالسباقفوردايس!سبقدرإفريتميا.

37وساعات5بلغقياسيرقمبتسجيلالأوا!افوزه

كانفصاعدأاللحظةتلكومنذ.ثانية28و،دقيقة

.ام889عامحتىعامكلالسباقي!صسبفوردايس

كعسبولكنه،ام989عامفيالسباقفييشتركول!ا

فيأيضافوردايسفاز.أم099عامأخرىمرةالسباق

كثيرةأجزاءفيالطويلةالمسافاتسباقاتمنعدد

العالم.منأخرى

وقدماأمشراليا،فيولداد!خوينالعائلةاسم!ورست

الأمشرالية.والاكتشافاتالسياسةمجالفيالكثير

قادام(.189-1)847فورستجونالسير

أم986عاميبينأمشرالياغربيعبراكتشافاتحملات

ظهورعندللمستعمرةوزراءرئيسأولوأصبح.م4871و

فيعضواوانتخب.أم098عامفيهامسؤولةحكومة

.ام109عامفيدراليبرلمانأول

صحبم(،1091-481)9فورستألكسندر

حملةأم987عاموقادالاكتشافية،حملاتهفيأخاه

أستراليا.غربيمنالشماليةالأقاليمإلىبهخاصةاكتشافية

.ام098عامالدولةفيبرلمانلأولوأصئكلضوا

غربيفىبنبريفىوألكسندرجونمنش!!وأصد

ومزارعا،طحانافورمحتوليموالدهماحصانوأصيا.أ!مترا

مساحين.الأخوانوأصبح

بمقاطعةمحليةحكومةذاتمنطقةدينأ!!ورس!

حواليسكانهاعدديبلغإنجلترا،فىالغربيةجلولعشرشاير



595الفورفورال

حديقةعلى،المنطقةهذهتشتمل.نسمة.00274

علىتشتملكماإليها،المنسوبةفورستناشيونال

فيوايواديمنجزءوعلى،الغاباتمنكبيرةمساحات

.الشمالفيمالفيرنوهضاب،الغرب

الرئيسيةالمدنأهممنونيوإنت،وليدنيسندفورد،تعد

،الحجريالفحمصناعةالمحليةالأنشطةأهمومن.بالمنطقة

الخفيفة،الهندسيةوالإنشاءاتالغاباتوصيانةوتشجير

والصناعات،الملابسوصناعة،المواشيوتربيةوالزراعة

البلاستيكية.

حرقاروحةهـقيءمة!اتم!ؤ!لمحورست

بسباقالشهيرةنيوماركتبلدةوفيهاإنجلترا،فىسفولك

تقع.نسمة005722حواليلممكانهاعدديبلغ.الخيل

منطقةضمنومايلدنهولوإيكلينجهامبراندنمدن

تشايسثيتفوردغابةمنجزءيقعكما،هيثفورست

الزراعة،علىالمحليةالأنشطةتشتمل.المنطقةهذهضمن

الخفيفة،الهندسيةوالإنشاءات،الغاباتوصيانةوتشجير

الطبية،والمستحضراتالإلكترونيةالأجهزةوصناعة

البلاستيكية.والصناعات

ئيروا.(م0791-9781)م!.يإ،سترلمحور

اهتمامهرواياتهتظهرإنجليزيوناقدمقالاتوكاتب

والنفسيةالاجتماعيةوالعقباتالشخصيةبالعلاقات

تركز.العلاقاتهذهمتلطريقفىتقفالتىوالعرقية

السليمة.الفطرةأوالكريمةالدوافعاتباعأهميةعلىرواياته

لآونهاية!طالتقديرناكالتىفورستررواياتأكثر

لآونهايةأم(.29)4الهندإلىرحلةأم(بم019)هوارد

مأساويمضمونذاتكوميديةاجتماعيةقصةهوارد،

تعكس.الوسطىالطبقةمنإنجليزيةشخصياتعنتحكي

الرقيقةالأرستقراطيةعنالمثاليفورسترمفهومالرواية

أما.المقدامةوالشجاعة،الاخرينلحقوقوالمراعيةالمشاعر،

الثقافتينبينالصراعفتصفالهندإلىرحلةرواية

كتب.والهنديةالإنجليزية

أخرىأربرواياتفورمشر

الملائكةتخافعندما:هى

أطولأم(بم)509تطأأن

غرفةأم(بم9)70رحلة

أم(بم!.)8إطلالةذات

عامأك!لتالتيموريس

عامونشرتأم،419

توفيأنبعدأيأم،719

فورستر.إم.إي.الكاتب

يكتبلم،حياتهمنالأخيرة46ادالسنواتفي

مقالاتكتبأنهإلا.الواقعيةالقصصسوىفورمشر

الجمالوبنفسممتازرائعبأسلوبأدبياونقدأوتراجم

إدواردولد.رواياتهبهاتميزتالتيوالأناقةوالكياسة

.لندنفيفورسترمورجان

-191)5يوهانسبولثزارفورستر،

مأ669عاممنإفريقياجنوبوزراءرئيسأم(.839

دولعدةانتقدت،رئاستهفترةخلال.ام789عامإلى

وهي،العنصريةالتفرقةسياسةلتطبيقهاإفريقياجنوب

سنةفىرسمياأنشىءصارمعنصريفصلسياسة

السياسةتلكفورسترحكومةنفذتوقد.أم489

فقد.العنصريةالقوانينبعضتطيقفىتهاونتلكنها

المسارحبعضبارتياد،المثالسبيلعلى،للسودلمممحت

وأعلنت،الرياضةفىالبيضومشاركة،الليليةوالنوادي

عنرئيسيبشكلبالسودمأهولتينمنطقتينامستقلال

إفريقيا.جنوبأنظر:.الحكومة

قربإفريقيا،بجنوبجيمستاونفيفورسترولد

-1)913الثانيةالعالميةالحربوخلال.نورثإليوال

لألمانياانحازتالتيالسياسيةبالحركةالتحقأم(459

الحزبفيعضواأم539سنةفورستروانتخب.النازية

،أم619سنةفيللعدلوزيراأصبحثم،الحاكمالوطني

للفصلالمناهضةللسودالسريةالأنشطةسحقفيوساعد

.العنصري

منالاستقالةعلىفورسترالصحيةالمشاكلأجبرت

ذلكبعدوعين.ام789سنةفيالوزراءرئيسمنصب

واستقالكبير.حدإلىتشريفىمنصبوهو،للدولةرئيسا

اتهمأنبعدأم979عامفيالمنصبهذامنفور!متر

غيرالإنفاقفيتحققكانتللجنةكاذبةمعلوماتساعطاء

.حكوميونموظفونبهقامالذيأغانونيا

منكثيرفييستخدمكيميائيسائلالفور!ورال

صنعفىالمصانعأصحابيستعملهحيث،الصناعات

منالفورفوراليتحول.أخرىومنتجاتواللدائنالنيلون

البنياللونإلىوأخيراالأصفراللونإلىاللونعديمسائل

والأنفالعيونشيروبخارهللهواء.لمجعرضعندماالداكن

والحلق.

الفورانهيدرورباعيإنتاجفيالفورفورالويستخدم

الاصطناعي.المطاطفيتستخدممادةوهيوالبوتاديئين،

كما،الفورانهيدرورباعيحمضمنصناعتهويمكن

فيأخرىلموادمذيباالحمضهذااستخداميمكن

الصناعة.



فوركابن695

آخرمركبوهوالفورفوريل،كحولويستخدم

تحمىالتيالراتينجاتصنعفي،الفورفورالمنمصنوع

الاصطناعيةالراتينجاتمنوكثير.التآكلمنالفلزات

هذاالمصانعأصحابويمستخدم.بالفورفورالتصنع

ويقتل.اللدائنمنتجاتصنعفىالاصطناعيالراتينج

،والحشراتوالجراثيمالفطرمنمختلفةأنواعاالفورفورال

والجراثيمالفطرمبيداتصنعفييستخدمفهولذا

الفورفورالالمطاطمصانعأصحابويستخدم.والحشرات

تحملا.وأكثر،أصلبالمطاطلجحلالفلكنةبعمليةللإسراع

ا!لنتقى،المذيبأ!الفورفوراعلىالكيميائيونويطلق

وتستخدمآخر.دونخليطفىالموادبعفه!يذيبلأنه

الضارالكربونليذيبأ!الفورفوراالبترولتكريرمعامل

النقية.التشحيمزيوتفيالموجودةالكبريتومركبات

النفطيةالمنتجاتلتكريرأيضاالفورفوراليستخدمكما

.الديزلوقودمثلالأخرى

حمضبخلطالفورفورالالكيميائياتصانعوويحضر

قشرأو،الشاميةالذرةمميقانمثل،تالفةنباتيةموادمع

الفورفوراليوجدكذلكالأرز.أوالشوفانأوالقطنبذور

الألمانىاامميميائىاأعلنوقد.الطبيعيةالزيوتبعضفي

،ام832عامأ!أغورفوراااكتشافهعندوبرينرجوهان

أسم!صابمعالجةمصادفةأصكيميائيةاالمادةعلىحصلحيث

وأكتشفالمنجنيز.أكسيدوثانىبحمفالكبرشيك

لتصنيعحالياالمستخدمةالوسائلالأمريكيونالكيميائيون

العشرين.القرنمنالعشرينياتأوائلفيالفورفورال

وصيغته،كيميائيةعضويةمادةاغورفورالوا

ويطلق،الألدهايدأتعائلةإلىينتميوهو.ح3+54+حه

شجمد.الألدهايدانظر:.الفورفورألدهايدأحياناعديه

درجةفيويغلى،م.538-7درجةفيالفورفورال

مرة16.1بحواليكثافتهتقدركثيفوهو.م7161.

الماء.كثافةمثل

بنمحمدام(.150-؟هـ،604-؟)!وركاب!

الهند(.فىمهمة)مدينةفوركإلىنسبته.فوركبنالحسن

بالعراقأقام.واعظنحويأديب،أصولىزمتكلمفقيه

فلما.الباهلىالحسنأبىعلىالأشعريمذهببهاودرس

فتوجه،المبتدعةبهفوشتالريإلىرحلدرأستهمنانتهى

داراالحسنأبوالدولةناصرالأميرلهوبنىنيسابورإلى

كثيراخلقابهاللهونفع،ومعارفهعلومهبهانشرومدرسة

كثيركان.وغيرهالبيهقىبكرأبوالحافظعنهروى.هناك

ونيسابورالريإلىرحلفقد،للعلمطلباالبلادإلىالتنقل

دلتمناظراتغزنةفيلهوجرت.وغزنةوبغدادوالبصرة

أصولفيتصانيفله.حجتهوقوة،العلمفيرسوحهعلى

فىوآراؤه.المائةمنتقربالقرآنومعانيالفقهوأصولأ!دينا

السولونهايةللامدي،الاحكامفيمبثوثةالأصول

السبكي.لابنالجوامعوجمع،للأسنوي

استخدمالقديمةرومامنجزءالروماليالفورم

،والإداريالتشريعىالمركزكانكما.أطحكومةمركزا

عددكان.عامبشكل،الرومانيةوالإمبراطوريةللجمهورية

.مجدهأوجفيالرومانيالفورممخططكانهكذا
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الأبنيةتلكومن.الفورمفىقائماالبارزةوالمعالمالأبنيةمن

ومعابد(،الرومانيالشيوخ)مجلسالكيورياوالمعالم

أميليا،وبازيليقا،جولياوبازيليقا،تورنولعماكونكورد

)قاعةوالتابيولاريوم،سيفيروسممبتميوسوقوس

(.السجلات

العالمفييؤثرأحداثمنالفورمفييجريماكان

الحماسيةالخطبأنقذتفلقد.الأحيانأغلبفيأجبم

فىالكيوريامبنىفيشيشرونتوليوسماركوسالقاهاالتى

عصيانمنالجمهورية.مقالأولالقرنمنالسبعينيات

الشيوخمجلسأعطى.م،ق27عامفيكاتلاين.قادة

كان.لروماإمبراطورأولجعلتهالتيالسلطاتلأغسطس

الشهيرين،الخطاءلسماعالفورمإلىيذهبونالرومان

الختلفة.المعاركغنائموليروا

مستنقعاالفورممنطقةكانتروماتاريخأوائلفي

هذهالأترسكانيونحولثم،المجاورةالقرىأبناءيستخدمه

،المستنقعاتبتجفيفقامواأنبعدروما،مدينةإلىالقرى

الميلاد.قبلالسادسالقرنخلال

علىوالمعابدالحوانيتببناءالسكانقامذلكبعد

..مقالثانيالقرنمنتصفوبحلول.الفورممنطقةأطراف

التجارفنقل،والقانونيالمدنيرومامركزالفورمصار

المدينة.منأخرىأماكنإلىحوانيتهم

الخامسالقرنفيروماغزواالذينالبرابرةيهدملم

بعدبالتدريجانهارتالفورممبانىلكن.الفورمالميلادي

البائس،البقرسهليسمونهالناسصارحتىروما،سقوط

الحفرياتكشفتالحينذلكومنذكئيبا.مقفراصارإذ

ولروما.الأثريةوالقناطرالأعمدةمنالعديدعنالنقاب

الفورمعنالمعماريفنهافيتقللاأخرىعامةساحات

الساحاتمنعدداالاباطرةبعضسمىوقد.الروماني

التيالوحيدةهيالأولىالساحةلكن.باسمهمالعامة

(.الرومانية)الساحةرومانومفورمسميت

القديمة.روما،روما:أيضئاانظر

يد.هالفورملدا:نظرا.لينالفورما

ا!ائية!4ا!دونعديم!مىازالفور!طب

لحفظالمستخدمالفورمالينفىالفعالالمكونوهو02+شا.

يحتويمائيمحلولوهو.أخرىبيولوجيةوعيناتالحشرات

والفورملدهايدوزنا.فورملدهايدبالمائة04-35نسبةعلى

المسماةالعضويةالكيميائياتسلسلةفيمكونأبسط

مئوية.2!1-درجةعنديغليوهو.بالألدهايدات

هوف!انفونفلهلمأوغعستالكيميائيالعالمأكتشف

تجارياالغازهذاويصنع.ام867عامالفورملدهايد

للتطهير،ويستخدمالمثيلي(.)الكحولالميثانولبأكسدة

يستخدمكما.والخضراواتالحبوبوحفظ،والتحنيط

اليوريا،وراتينجاتالصيدلانيةالموادصنعفىأيضا

منالبلاستيكصناعةفيالباكليتويحضر.والأصبغة

الباكليت.انظر:.والفينولالفورملدهايد

لأغشيةمهيجوتأثيرخانقةرائحةوللفورملدهايد

فإنذلكإلىوبالإضافة.والحنجرةوالأنفالعيون

سببايكونقدالفورملدهايدبأنتظهرالخبريةالتجارب

.للسرطان

.الميثانولالألدهايدبمأيضئا:ان!

.نيواتا:نظرا0مورا!ور

كيميائيةمادةالفورميكحمض.!حمصا!رميك،

النمليك.حمضأيضاويسمى،الصناعةمجالفيمهمة

إزالىوفيالدباغةفيالجلودصناعةأصحابويستخدمه

الحمضيستخدمكما.المدبوغةالحيواناتجلودمنالشعر

المنتجاتمنوكثير،والمطاط،الأصبغةصناعةفىأيضا

.الأخرى

شكلهفيوهو202+حهيالحمفالكيميائيةوصيغة

بدرجةأكالةمادةوهو.لهلونولاالرائحةقويسائلالنقي

جلدلامسإذاخطيرةحروقفييتسببأنويمكن،عالية

وهوروفا،فورميكامناسمهالحمضويستمد.الإنسان

علىالحصولتمإذالأحمر،النملأنواعلأحدالعلميالاسم

النمل.ذلكوتقطيرقتلطريقعنمرةلأولالحمض

منكيميائيةبعمليةالحمضإنتاجفيتماليومأما

،الكربونأكسيدأولتسخينمرحلة:مرحلتين

فورماتلتشكيل،الضغطتحت،الصوديوموهيدروكسيد

بكلوريدومعالجتهالمبالنابخاخذومرحلة،الصوديوم

الحمض.لتخليصالهيدروجين

أيضاوتنطق،الصينفيفوجيانمقاطعةعاصمة!ور!

تقع.نسمة251.921.1سكانهاويبلكددفوتشاو.

مصبمنكم05حواليبعدعلىميننهرعلىالمدينة

النهر.

عامفيوالكافور.الشايتجارةمراكزأحدوفوزهو

بريطانيافيهاكسبتالتيالمعاهدةميناءأصبحتأم842

أهميتهافوزهووفقدت.الصينان!:.خاصةتجاريةحقوقا

،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيتجاريامركزأبوصفها

الحربخلالمراتعدةالمدينةاليابانيةالقواتواحتلت

بسلعهاشهيرةفوزهوام(.459-1)939الثانيةالعالمية

أيضاالمدينةمنتجاتوتشملالرأئع،اللكبطلاءالمطلية

الإلكترونية.والمنتجاتالصناعيةالكيميائيةالمواد



المعلوفإسكندرفوزي895

فوزيالمعدوف،انظر:.المعلو!إسكئدرلمحوري

إسكندر.

تحويالتيالكيميائيةالمركباتأحدالفوشا!

ع.-430الفوسفاتمجموعةفىوالأكسجينالفوسفور

وله،والحيواناتالنباتاتلنموضروريوالفوسفات

الفوسفاتمعدنويش!ص!ث.الأسمدةفيكثيرةامشخدامات

أ!ظامامنمهماجزءابهيدروكسيباتيتالمعروف

علىايستخدأغوسفهـاتاكانما،وقتوشي.والأسنان

أنحوسفاتايساعدحيثالمسظفاتصناعةفيواسعنطاق

اطاء.عسرويزي!،القاذوراتإزالةعلى

شييسهماالمنظفاتفيالداخلالفوسفاتأنويبدو

النفاياتمياهفيالموجودةالمركباتفهذهالماء.تلوث

فيتنموالتي،بالطحالبالمسماةأجسيطةاالنباتاتتسمد

تحللهايلوث،الطحالبموتوعند.والجداولالبحيرات

،الميلاديأمحشريناالقرنمنالسبعينياتوخلالالماء.

منضماأتا!شحدامالأمري!جةوالولاياتالمدنبعضحظرت

منفماأتقدمتعديدةمصانعفإنولذلك،الفوسفات

.الفوسفاتمنخالية

فىتوجدأ!بيعياالفوسفاتمنكبيرةكمياتوهناك

أسميومأح!ااعاصرمعأبأخااشىممتزجة،الفوسفاتصخور

والنجاتات.الحيواناتبقاجافيأيضاتوحدكماوالمغسميوم،

فيالفوسفاتلصخرالرئيسيةالإنتاجمناطق!زوتتر

الفوسفاتوصخر.والصين،والمغرب،المتحدةالولايات

.الفوسفاتعلىالمحتويةللأسمدةالرئيسيالمصدرهو

بشكل،شوسفاتأصسوبرايسمىللذوبانقابلسمادويعمل

الصخربطحنصنعهويتم،المطحونالصخرمنأسرع

الكبريتيك.بحمضومعالجته

بموالصابونالمنظفناورو؟السمادبمأيضا:انظر

الفوسفوريك.حمض

فييوجدعرمزهلا!لزيكيميائىعنصرالفوسفور

وفي.عديدةتصنيعيةاستخداماتوله،حيةخليةكل

تسمىتركيباتفيفقطالفوسفوريوجدالطبيعة

.الفوسفات

ونموهاوالحيواناتأضباتاتالحياةضروريوالفوسفور

وتستخدمه،التربةمنالفوسسفورالنباتاتوتمتص.الطبيعي

علىوالحيواناتالناسويحصل.الضوئيالتركيبفي

،اللحوممث!!الأطعمةونوعيات،النباتاتبأكلالفوسفور

فوسفورأخماسأربعةحواليويوجد.والبيض،والل!ت

الفوسفورويشكل.والأممنانالعظامفيالبشريالجسم

الأدينوزين.فوسفاتثالثمنمهماجزءا

الا!شخدامفيالأساسيةالفوسفورمصادرشمن

ويوجد.الفوسفوريتالمسىالفوسفاتمخرالصناعى

والولايات،والمغربالصينفيبكثرةالفوسفاتصخر

منالفوسفورمننوعينبتصنيعالمصنعونويقوم.المتحدة

والفوسفورالأبيضالفوسفورهما،الفوسفاتصخر

للفوسفور.المتاعملةالكيميائيةالأشكالويسميانالأحمر

الكيميائي.الشكلتعددان!:

يتمولكي.شمعيةصلدةمادةالابيضأصفوسفوروا

طرلقعنالفوسفوربخارأولاالمصنعونينتى،تحضيره

وبعد.والرملالكوكوجودفيالفوسماتصخرتسح!!

ويتحد.الأبيضالفوسفورإشأسحاراي!ضثفذلك

أيضا،وهو.الأخرىالعناصرمعبسهولةالأبيضالفوسفور

تقريبا.الغرفةحرارةدرجةعندالهواءفيتلقائيايشتعل

ويمكنجدا،ساماالأبيضأغوسفوراي!ضنأصسب!اولهذا

أيضاوللفوسفور.لمسهعندخطيرةحروقايسببأن

يتحرضعندماالظلامفييضعأي،فوسفوريوميض

صنعفىالأبيضالفوسفورالمصنعونويستخدمأطهواء.

،الحشراتومبيدات،والبلاستيك،الصلبمثلمنتجات

الماءعسرومزيلات،الحيوانوغذاءأمحقاقير،وا،الأسمدةوا

غنيةالأبيضالفوسفورمنا!صشوعةوالمنظفات.والنظفات

إلىيتسربأنيمكنالمنظفاتفوسفاتاحس،لالفوسفات

ويسهم،التصريفأنابيبخلالمنالأنهاروا،البحيرات

موتإلىيؤديالذيوالأنهارالبحيراتتلوثفي

تلوتانظر:.الأخرىالبحريةوالكائناتالاسماك

والأنهار.البحيرات

لتسخينينتج،بنيأحمرمعسحوقالأحمروالفوسفور

ولايشتعل.الشمسلضوءبتعريضهأوالأبيض!،الفوسفور

بسهولةالأخرىالعناصرمعيتحدأوالأحمر،الفوسفور

الثقابصئأعوادفيويستخدم،الأبيضأغوسفورامثل

.الذبابمبيداتوفي،المأمونة

يسمىالفوسفور،منآخركيميائيشكلأ!وهنا

عليهالحصولويمكن،الجرانيتيشبهالأسودالفوسفور

ويتحدجدا.عالضغطتحتالأبيضالفوسفوربتسخين

مماأقلبعسهولةالأخرىمإلعناصرالأسودالفوسفور

والأحمر.الأبيضالفوسفورحالتيفييحدث

الذريووزنه،51للفوسفورالذريوالعدد

درجةعندالأبيضالفوسفوروينصهر73769.0.3

وقد0528.حرارةدرجةعندويغلي.44!1حرارة

عامفيالفوسفوربراندهنيجالألمانيأحصيميائيااكتشف

.أم966

دورةبمالفوسفوريكحمضالنظير،:أيضاانظر

.الفوسفاتالفوسفور؟



995ندينادفر،شفو

حيوانعالمةام(.859-1)329ديانلمحوسي،

فيفيرونجا،جبالفيالجبالغوريلادرست،أمريكية

بحوثمركزأسعستالتيوهيإفريقيا.وسطشمرقي

81لمدةعزلةشبهفيهناكوعاشترواندا،فيكارسوك

البريةالغوريلاعنديانفوسيبحوثأدتوقدتقريبا.سنة

وأنواعالغوريلا،منالنوعهذالحمايةالجهودبذلإلى

ظروففيفوسيقتلتوقد.بالانقراضمهددةأخرى

رواندا.فيفيهتقيمكانتالذيالخيمفىغامضة

كاليفورنيا،بولايةفرانسيسكو،سانفيفوسيولدت

در!علىوحصلت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

الان)وهوالحكوميهوزيهسانمعهدمنالماجستير،

تأثرتوقد.أم459عام(الحكوميةهوزيهسعانجامعة

جورجالأمريكيالحيوأنعالمكتبهالديالغوريلابكتاب

وذهبتالنقودبعضاستدانتام639عاموفيسكالر.

عالممخيمزارتوهناك.الحيواناتلمشاهدةإفريقياإلى

عاماختارهاالذيليكيلويص!،البريطانىالأنثربولوجيا

.الحيواناتعنالأمدطويلةميدانيةلدراسةام669

فيببحثهاالدكتوراهدرجةعلىفوسيحصلت

.م4791عامإنجلترا،في،كمبردججامعةفىالغوريلا

راحت،الجبالغوريلامجتمعمعوتتأقلمتتلاءمولكي

يومكلتدربهاوكانتوأصواتها.عاداتهاتقلدفوسى

قتلأنوبعد.فرديبشكلغوريلاكلتعرففصارت

تركزفوسيصارتالجبالفيالمحبوبةغوريلاتهامنالعديد

تخريبومن،الصيادينمنالحيواناتحمايةقضيةعلى

نأالأمريكيينالمسؤولينبعضيعتقدولذلك.الجبليةبيئاتها

لحمايةالقويةلمحاولاتهاانتقاماقتلوهاالذينهمالصيادين

فيالغوريلاكتابفيبحثهافوسيدونتوقد.الحيوانات

وقد!!ريقيا.!يوصورتهاالحبليةالعوريلادرممتفوسيديان

وعاداتها.أصواتهاتقليدطريقعنثقتهااكتسبت

سينمائىفيلمعنهاصدركماام(.)839عامالفباب

.أم889عامأمحنوانابنفس

-)1867هاريسونبيرسي،فوسيت

كان،البرازيلأدغالمجاهلجابإنجليزيأم(.529

متمرسا.أراضومساحالبريطانيالجيمقفيضابطا

لمسحام609عامفيالملكيةالجغرافيةالجمعيةاستدعته

فيشمهرا18فأمضىوبوليفيا.البرازيلبينالحدودمنجزء

تعلمحيثجروسو،ماتومنطقةفي،والأدغالالغابات

الأولىالعالميةالحربوبعد.الادغالقبائلعنالكثير

كانولما.البرازيلإلىفوسيتعادام(191-919)4

اكتشافيةلبعثةخططفإنه،الخفيةالمدنبقصصمبهورا

لابنه،وصديقزاكابنهمعقادم2591عامفي.للأعماق

أخبارهمانقطعتولكن،الأدغالداخلاكتشافيةرحلة

مغامراتعنبرايانالأصغرابنهكتب.الحينذلكمنذ

فىفوسيتولدأم(.)539فوسيتكشوففىفوسيت

يانجلترا.ديفونمقاطعةفيتوركي

عسكريقائدام(.29-18519)فرديناندفوش،

فيالحلفاءجنرالاتأعظمبوصفهكثيرونبهأشاد،فرنسي

أبريلفيللحلفاءالأعلىالقائدوصار.الأولىالعالميةالحرب

الاراضيعبرألمانيااندفاعأنبدأوعندما.ام819عام

عملياتفوشوحدالنصر،لهايحققأنأوشكقدالفرنسية

إلىالألمانيةالقواتصدتمضادةهجماتوشنالحلفاء

الأمر.نهايةفيعليهاالنصرمحرزابلجيكا،داخلالوراء

،أم189نوفمبر11فيالألمانالمندوبوناجت!بهوعندما

.القتالأوقفتالتيالهدنةوثيقةعلىوقعوا

طريقةأنجحالقويالمضادالهجومبأنيعتقدفوشكان

مدىتقديرفييخطئكانأحياناأنهغير.الحربلخوض

فيخاسرهجومفيشارك.الألمانىالدفاعقوةفعالية

فيبالفشلباءتهجماتوقادأم419أكسطس

إخفاقاته.مناتعظلكنه.أم619وأم519

تاربيسفيفولقولد

سلاحفيوتأهلبفرنسا،

ثم.ام874عامالمدفعية

الكليةفيأستاذاأصبح

عامالفرنسيةالحربية

قيادةوتقلد،أم598

.أم809عامالكلية

لفيلققائدافوشكان

نشبتعندماالجندمن

دولتقفرديناندوأسهمالأولىالعالميةالحرب



نبات،شبةلفوا006

.ام419ممبتمبرفيالمارنلومنالوراءإلىالألمانردفي

أحدقادأم619ديسمبرإلىأم419عامنهايةوفي

فوشتعيينتمأم179عاموفى.الشماليالجيشفيالق

وصلحلقةكذلكوعم!!الحربوزارةأركانلهيئةرئيممئا

الآخرين.الحلفاءوقادة-الفرنسىالقائد-بيتانهنريبن

مأ819أغسطس6في-مارشال-المشيرلرتبةفوشرقي

السنة.تلكفىالفرنسيةالأكاديميةلعضويةانتخبكما

كليمنصوالوزراءرئيسفوشحثالحربنهايةبعد

عامللسلامباريسمؤتمرشىالراينبمنطقةالمطالبةعلى

فوشقالأبالمماهذهالمؤتمررفضوعندما.أم919

عاما.02حلاأ!ستندأسعجديدةحرباإنمتشائما:

الاولى.العالميةالحرب:أيضاانظر

البيوتفيكثيرايزرعالفوشيةنبات.فباتالفوشية،

علىبعضهاينمومنه،نوع001حواليويوجد،والحدائق

الفوشيةأنواعودعض.قزمةصغيرةشجيراتأوعشبهيئة

والفوشية.أمحنبانباتمثلمعلقةأومتسلقةأوزاحفة

ونيوزيلندا.وتاهيتىوالجنوبيةالوسطىبأمريكامحلينبات

والأنواع.السيدةقرطعادةعليهايطلقوالفوشية

أجزاء.رونة!داتمتدأيةأزهاراتكونماعادةالمزروعة

قيمزية،متباينةلامعةأ!انهاوألحيمةتكونماعادةالزهرة

اشاحفةأسميقانأذاتأغوشياتاوتزرع.العادةفىوقرنفلية

معلقة.سلالفي

نباتلاستنباطللفوشياتالقطهعالبستانيونويستخدم

خلالالمحميةالبيوتفيمايخزنغالباوالمقطوعجديد،

والفوشيةالربئ.فىذلكبعديزرعثمالشتاء،فصل

.فوشأجوناردالألمانيالنباتعالمباسممسماة

بري،الفولتسيةنباتاتولعص.المعلقةالأقراطتشبهالفوشيةأزهار

المحمية.واليوتالحدائقفييررعالآحرولعصها

التنظيممنشكلكلبأنالقائلالاعتقادالفوصوية

شخصيفرضهقيدكلوأن،أخلاقيلاعملوالحكومة

منه.والتخلصتدميرهيجبشرآخرعلى

حيث،القديمةالأزمنةإلىالتاريخفيالفوضويةترجع

الحرية،مندهبيعصرعنالأممعظمأساطيرتتحدث

بينأيضاالفوضويةوظهرت.المنظمةالحكومةوجودسبهت

الأولى.النصرانيةالمج!وعات

يرتكزاجتماعيانظاماالفوضويةافترضتذلكبعد

أتباعهااختلفولكن،الحرةوالاتفاقاتالعامةاطلكيةعلى

الفرنسيكان.والأشكالق11!إفىبينهمفيما

الفوضويةبأبيدعيماغالباالذي،براودهونبييرحوزيف

فوضويتهحثتفقد.شعبيةحركةأغوضويةاحع!منأول

الرجاللجميعالإداريالتعاونعلىالشخعيةأوالفلسفية

حكومة.أوتنظيمأيوبدودالأحرار

باكونينميخائيلقيادةتحتالإرهابيةالفوضويةبدأت

عشر.التاسعالقرنخلالروسيافيأم(181-876)4

استخدامبفكرةالفوضويةمنالنوعهذاأتباعأعتقدحيث

أولئكظنوقد.بالحكومةللإطاحةوالإرهابالعنف

نأيجبالأخرىالإنتاجووسائلالأرضأنأغوضويونا

اسامة.املكت!صن

إلىالعالمأنحاءسائرفيالفوضويينمنالعديد:لحأ

هومامسيصححالإرهابأنلاعتقادهمهـالاغتيالاتأ!ثورةا

القيصرفيهمبمنالحكوماترؤساءفاعتالواالمجتف!فىشرير

وليمالمتحدةالولاياتورئيسالثانيأ!كسندرأالروسى

المتحدةالولاياتحكومةأصدرتماكنل!وفاةبعد.ماكنلي

البلاد.إلىالدخولمنالفوضويينفيهمنعتقانوناالأمريكية

بيترالروسيالأميربقيادةالفوضويةتبنتلقد

شكلاعشر،التاسعالقرننهايةوخلالكروبوتكن،

الإرهابيةالطرقكروبوتكنرفضحيثقالمميا،شيوعيا

الشيوعية.منالمتسلطالنوعأيضاعارضولكنه،لباكونين

وسيبنىالدولةستنتهى،الفوضويةمنالنوعهذاظ!!وفى

القريةجماعاتوالكوميوناتأساسعلىالمجتمع

وسيشكل،الإقطاعيالروسيالمجتمعفىأصلاالموجودة

ذاتيا.مكتفيةمجموعةكوميونكل

أدىوقد.العشرينالقرنفيالفوضويةقوةانحسرت

-1)369الأسبانيةالاهليةالحربفيدوراالفوضويون

المتوفةالجماعاتعلىأيضاالفوضويةوأثرتم(.9391

فيالديمقراطيالمجتمعأجلمنالطلابجماعةمثل

وعصابةالستينياتأعوامفىالأمريكيةالمتحدةالولايات

الجماعاتوبعض.السبعينياتفيألمانيافيبادرماينهوف

ال!رهابية.الفوضويةيمارسونأوروبافي

العدمية.:أيضانظرا
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المعقدالسلوكيدرسالذيالعلمحقولأحداووصى

النظمتتضمن،الطبيعةفيالنظممنللعديدالمنتظموغير

أنماطتغيروتتضمنفوضويا،سلوكاتبديالتيالأفعالأو

ببعض،بعضهاالبلياردوكراتواصطدام،الطقس

فىالجسيماتومدارأت،للسوائلالمضطربوالدفق

فيأنالأوقاتمنوقتفىالعلماءاعتقدزحل.حلقات

الإدلاء،الكافيةالمعلوماتلديهمماتوفرتإذا،وسعهم

الفوضىعلمأنغير.النظمبهذهتتعلقدقيقةبتنبؤات

فيصعبأمرالطويلالمدىعلىبالسلوكالتنبؤأنيبين

الفوضوية.النظم

النظمتبديهاخاصيةبسببالتنبؤصعوبةتبرز

الشروطعلىالحساسبالاعتمادتعرفالفوضوية

البدءشروطفيطفيفاختلافأيأنهذاويعني،الأولية

الظاهرةوتشرح.النتائجفيكبيرتباينإلىيفضيأنيمكن

سبيلعلىيمكنإذ.معقدةبلياردوللعبةالتخطيطصعوبة

اللعبة،بدايةفىيرتكبالتصويبفيخطألأي،المثال

مسارفيبسيطتغييرإلىيؤديأنطفيفا،كانمهما

عنوأبعدأبعدتنحرفارتطامكلبعدالكرةأنإلا.الكرة

إبطاءفيالاحتكاكيتسببلموإذاأصلا.المقصودالمسار

البعيدةبحركتهاالتنبؤالمستحيلمنيبقىفإنه،الكرة

صعبا،أمراالطقسبتقلباتالبعيدالتنبؤيعتبروكذا.المدى

يمكنعدةشروطمنأيفيطفيفاضطرابأيأنذلك

الزمن.معكبيرةتغييراتيسببأن

ذإالقواعد،لبعضالفوضويةالنظمتخضعذلكومع

تصفالتيالمعادلاتبعضالرياضياتعلماءاكتشف

منها.المزيدعنجارياالبحثولايزالالقواعدهذه

جوزيفبيير،براودهون:أيضاانظر

بأسلوبرسمواالفرنسيينالفنانينمنجماعةالفو!يون

الجريئة.السريعةالفرشاةوضرباتالداكنباللونيهتم

هنريقاد.ام709أو309عاميبينالفوفيةانتشرت

وراوولديرينأندريهالجماعةوضمتالحركةماتيس

.رووهوجور!فلامينكدووموريس،دافي

عنالإمكانبقدرمباشرةيعبرواأنالفوفيونحاول

اكاهطبالألوانالجماعةتأثرت.الطيعةفيوالإثارةالحيوية

ثمانينياتلفنانيالفرشماةوأعمالالجريئةوالنماذج

سيزانبولمثل،الميلاديعشرالتاسعالقرنوتسعينيات

.جوخفانوفينستسوراوجورججوجانوبول

أطلق.المتوحشةالحيواناتبالفرنسيةفوفكلمةتعني

بسببالاسمهذاالرسامينهؤلاءعلىالفننقادأحد

.أم601عاملمدنجسرالموفيةرائدديرينأسدريهرسم.الحريئةالفرشاهوضرباتالداكنباللونالرسامينمنالجماعةهذهاهتمامتظهرفوفيةرسوم



جيراردهيرمانأندونيفوكر،206

أسلوبهالفوشي!تمعظمغير.ألمملوبهمفيأمحاديةاغيرالجرأة

لهاكانالحركةأنإلا.أم709عامبحلولالرسمفي

التأثيريةمذهبشيخصوصاأوروبابمدولفيكبيرتأثير

الألمانية.

التشكيلي.التموير:أيضاانظر

-918)0جيراردهدرمانأنتونيفوكر،

انتقل،طائراتصانعروطيارهولنديمهندسأم(.963

أططيرانحبهوبسبب.عمرهمنالعشرينفيوهوألمانياإلى

هووبرأ؟!،منأغربلاللتصنيرمؤسسةأوأ!أنشأ،هناك

أحاديةطائراتثرفوصمم.عمرهمنأحشرينواالثانيةفي

بطائراتألمانيامصانعهوزودت،السطوحوثلاثيةأ!ممطحا

أقامالحربنهايةوبعد.الأولىاالعالميةالحربأثناءكثيرة

فيفوكرولد.المتحدةوالولاياتهولندا،فيمصانع

.جاوهبجزيرةكيديري

-018)0هنريوليم،تالبوتفوكس

الإيجابيا-أصسلبىانفاءاالت!ص،بريطانىعالمأم(.877

التصوير.في

فييلتشاير،وبمقاطعة،صوكلابلدةشىأجوتتاؤأرر

ودخ!!.حسمبردجزجامعةهارومعهدفيوتعلماإنجلترا.

لسنة.ذلكبعدواستقال،أم833عامالبريطهانيالبرلمان

الذيالإيجابي-أصسلبيانظامابتكرأمء83عاموبحلول

أضوئي.االتصويرعلماأساسعليهيقومزالما

الموادبعضحسامميةاكتشافوبعدأم،084عامفي

أنتجأطضوء،الفضةم!قاعدةعلىالموجودةالكيميائية

الفضة.كلوريدأوراقعلىطبعهيمكنخيالآتالبوت

م1844عاميبينالطبيعةريشةكتابتالبوتأصدر

توضيحيةصورعلىيحتويكتابأولوهوأم،846و

!جالفيرياديبعماقاءذأصكوبعد)فوتوغرافية(.ضوئية

لامستخدام(مملحتميهاتالأ)1المعادنوحفر،السريعالتصوير

بارعا.رياضياتعالمأيضاتالبوتوكانالصور.

منواح!اكانأم(.606-0157)جاي،فوكس

الأولجيممم!الملكلاغتيالخططواالذينالمتآمرينجماعة

عامنوفمبر5فيالبروتستانتيولرلمانهبريطانياملك

البمارود.مؤامرةباسمشعبياالمؤامرةهذهتعرف.أم506

اشومانطائفةمنالآخرينالمتآمرينوجميعفوكسكان

السياسةشعديدبتعص!يعارضونوكانوا.الكاثوليك

اكبريطانيالبرلمانفيالكاثوليكللنصارىالمعادية

فقطبقوةيطقكانالعقوباتقانونإنإذ.البروتستانتي

يقودكاتسبيروبرتكان.الكاثوليكمنأممثيراضد

وملأهالبرلمانمبانيأسفلقبوااستأجرالذيوهو،المتآمرين

إشعالبعمليةالقيامفوكسجايدوركانالبارود.ببراميل

وأفشلتالأحداثاستبقتالحكومةأنإلا،الفتيل

محاكمتهوتمتفوكسعلىالقبضإلقاءتم.المؤامرة

فوك!رجايبيومالبريطانيينمنالكثيريحتفل.وإعدامه

النارية.الألعاببإطلاقنوفمبر،5يومفيمشويا

علىلأبوينإنجلترافييوركفيفوكسجايوأرر

المذهباعتنقولكنه.البروتستانتيالنصرانيالمذهب

إنجلتراترك.مبكرةسنفيال!ومانيأحصاثولي!ساالنصرانى

إلىأم395عامهولندافيأ،ممباني1بافي!أجلتحة!

ا!طفيددا!فوى-ر!ع.صر،ووالفوور

.ماجلانمضيقشرقيكم005بعدعلىالجنوبيالأطلسي

خارج،الجنوبفيلبريطهانياتابعةجزرأبعدتش!صلوهي

جزربملكيةكذلكالأرجنتينوتطالب.أجريطانيةاالحدود

.المالفيناسجزرعليهاوتطلهقالفؤكلاند

فوكلاندهماكبيرتينجزيرتينالجزرهذها

.صغيرةجزيرة002وحوالى،الغربيةفوكلالدوالشرقية

جزيرةوتغطي2كم682.6الشرقيةشوكلاندجزيرةتغ!ى

الجزرباقىوتغطي.2كم5)278أحربيةاصلاندفو

.الرياحوكثيرولاردرطببهاوالطقمى2.ك!ا012

إلى،نسمة000.2نحووهم،السكانمعظمينتمي

ستانليفيالسكاننصفحواليويعيش.بريطانيأصل

فوكلاندجزيرةفيستانليتقع.اشئيسيةوالمدينةالعاصمة

ويصدرونالاغنامالجزرسكانمعظمويربي.الشرقية

النادرةوالعملاتالبريدطوالغليعيشكلكما.الصوف

الجزر.هذهلاقتصادرئيسيامصدرا

وتشريعي،تنفيذيمجلسيساعدهللجزر!ماحاهناك

الأطفاليلتزمالتيالمدارسالجزيرةح!صمةوتوفر

يعلمونجوالينمدرسينهناكأنكمابها.بالالتحاق

الجزر.فيالمنعزلةالمستعمراتفيالأطفال

رأىمنأولديفزجونالإنجليزيالمستكشفكان

سترونججونكابتنأنإلا.أم295عامالفوكلاندجزر

،أم096عامالجزرعلىنزلمنأولهوالبريطاني

خزانةمسؤولوكانفوكلاند،الفيكونتباسموسماها

فرنسامنكلطالبت.الوقتذلكفيالبريطانيةالبحرية

نأإلاالجزر.فيبأحقيتهابعدفيماوالأرجنتينوأ!مبانيا

جزروتعد،أم833عامالجزرفيأقيماالبريطانيالح!سم

الحاضر.الوقتفيمهمةبريطانيةقاعدةالفوكلاند

ففيالفوكلاند.بجزرمطالبتهاالأرجنتيناواصلت

بغزوالأرجنتينيةالقواتقامت،أم829عامألري!!
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الفوكلاندجزر

البحرسطحمستوىفوقالارتفاع*

وسفنهاقواتهالمارسالبريطانياوردتالجزر.واحتلال

وبحريةجويةحربواندلعت.هناكإلىوطائراتهاالحربية

القواتواسحتسلمت.والأرجنتينبريطانيابينوبرية

نفسه.العاممنيونيوفيالأرجنتينية

توالغوالمحيطالجزرمنشاسعةمساحاتأصبحت

توابمباسمعرفتلأنهاونظرا.أم809عاملبريطانيا

الفوكلاند.جزرحكمتحتكانتفقدالفوكلاندجزر

الجنوبيةجورجياجزرمجموعةالرئيسيةالجزرتضم

ساندوتشوالجنوبيةشتلاندوكذلكالجنوبيةوأوركنى

الجنوبية.

جزءأالجنوبيةوشتلاندالجنوبيةأوركنيجزرأصبحت

عاموفي.ام629عامالبريطانيةالمتحدةالأراضيمن

وساندوت!شالجنوبيةجورجياجزرأصبحتأم859

بذاتها.مستقلةتوأبعالجنوبية

الروائيينكبارمنأم(.269-1)798وليم!وكئر،

عنرواياتهطريقعنشهرتهحقق.الأمريكيالأدبفي

.جفرسونالمقاطعةومركز،الخياليةيوكنباتاوامقاطعة

ببلدته،المحيطةالمنطقةشاكلةعلىالمقاطعةفوكنررسم

.المتحدةالولاياتجنوبيفيالمسيسيبيبولايةأكسفورد،

وحياتهاواقتصادهاوتاريخهاالمقاطعةجغرافيةفيبحث

عامللأدبنوبلجائزةفوكنرمنح.والخلقيةالاجتماعية

عنأم559عامفيبوليتزرجوائزنالكما.أم949

تتميزالريفرز.عنام639عاموفي،خرافيةحكاية

والفكرةالأسلوبتنوعمنملحوظةبمحساحةفوكنرأعمال

فيالشعورانسيابأسلوبفوكنراستخدم.والطابع

الأخيرالنزعفيأم(بم)929والعنفالصخب:عمليه

تبدوأفكارسمانعلىالقصةفيهوتروىام(،039)

لراهبةترتيلةوفيمظهرها.فيوفوضويةمضطربة

منبأجزاءالروائىالنثرمنأجزاءتبادلام(159)

العالميةالحربمنجندياأيضاشخصكما.مسرحية

ام(.)549خرافيةحكايةفىذلكظهركما،الأولى

مننوعياتتتطلبمعقدةمواقفبمهارةفوكنرابتكر

عنهيعبرللموقفمختلففعلردمنفالكل،الشخصيات

داخلية.مناجاةفيأحيانا

الحياةتشابكعنليعبرالأسلوبهذااستخدم

ما.حقيقةإلىالوصولوصعوبةوتعقدها

دائماالأمريكيالجنوبوالتارلميالتقاليدكانق

سارتوريسروايتاتقصفوكنر.لدىمفضلاموضوعا

أجيالعدةحكايةأم()389يقهرلاوالذيأم(؟)929

قصةفهيام()629الريفرزأما.سارتوريسعائلةمن

مسيسيبيمدينةمنرحلةأثناءصغيرغلاملمغامراتمرحة

السودبينالعلاقةفوكنرتناول.تنيسيفيممفيسمديخةإلى

أغسطسفيالضوءبينها:منكتبعدةفىوالبيض

اغربام(بم)939أبسالو!،أبسالومام(،)329

بصفةيهتم،الاخيرةالروايةفيام(.)429ياموسى

فيومشاكلهممختلطةأعراقمنمولدينبأناسخاصة

لأنفسهم.مميزةشخصيةإبرأز

فيلأنها،حادةمأساويةنغمةفوكنررواياتلمعظم

فوكنرعندالمرحروحكانت.بالملهاةالمأساةتمزجمعظمها،

لمارككان.آخرينسابقينوكتابتوينماركميراثمن

الصغيرةالقريةقصصتكونفوكنر.علىمباشرتأثيرتوين

تكونام()959القصرأم(بم)579المدينةأم(؟)049

زمنياتسلسلاتتضمنالرواياتهذه.سنوبسثلاثيةمعا

مقاطعةعلىوتأثيرهمسنوبسلعائلةومأساوياكوميديا

بسماتالقصيرةفوكنرقصصتتسم.الخياليةيوكنباتاوا

قصصهتظهروالطالغ.والفكرةالأسلوبحيثمنرواياته

لوليمالقصصيةالمجموعةفي

القصصام(بم)059فوكنر

فوكنرلوليمالمجمعةغير

نشرتوقدام()979

وفاته.بعدالأخيرة

نيوألبانيفيفوكنرولد

وقضى،مسيسيبيبولاية

أكسفورد،فيحياتهمعظم

عامفي.الولايةبنفس

فوكنروليمإلممتيللاتزوخ،أم129

!خس/إفر!ثإبزبم!عأ!ذ!ر

كا/!+!!قرثهلإزرصصالوحو

-"ءكابن4علمكاءلألأخاملأصلمحاالمحلص

المحك!طا14ور!لأرا-!اخحلي

فىائ!3!ئرل!"

س!!بز،الفؤكلاندجزر

لأالحنوحورحيا!رر

ولدالح!والشماليةساقدوشىلمصج!م

كتلكاصأ!.ضحرر،)تئااثليهى

.+طال!يحيرص!-أالفوكلاندجزر!لم

?!

شفالص"غجزير!*!!دولقينراسرط!حعادلمرعورفي
.(،/!كهددإيد

15!كمر9مم*أ!07كارلوأإ*ص

،حور!***حمب؟فوكلايدلكيح!سدورو

صكاكم!أ!ةر!ك!يزسلوي(+داإ

125تيحوودفو*فد.حمعتضدحيىهـ!له!

مرللثأس!زير!!!- ةلفلتيكاثىاأ

"ءكمجورجكايجربر

ميلب3أالجنوببىالأطلسيىأ،لمحيض



فوكو،ميشيل406

لبعضوعمل.الطفولةمنذيعرفهاكانالتيأولدهام

إلىأم329عاممنسينمائياكاتباهوليوودفىالوقت

.أم!45

لتركيزهافوكنركتاباتالأوائلالنقادمنالكثيرهاجم

لماام(،)319الملاذقصةوقوبلتوالشذوذ.العنفعلى

النقادمنالكثيراعترفحاد.لنقد،وقتلاغتصابمنفيها

علىنقدهتسليطسوىيفعليحنلمفوكنربأنلعدفيما

كانمامعتقابلفيبإظهارهاالمجتمعومثالبهفوات

مث!:عالميةقيماالحقائقهذه".الخالدة"الحقائقيسميه

والتضحية.والحمو،أعبرياءوا،والشفقة،والشرف،الحب

أغراءاتذحصةتبأحطاواجبمنبأنيناديفوكنركان

القيم.بتلك

فيلسوف.(م4891م6291)ميشيللمحوكو،

المممارتبط.بباريسوتوفيبفرنسابواتييهفىولدفرنسي

القوةوبالتالىالمعرفةإنتاجتحكمالتىالأنظمةبدراسةفوكو

بنيويامنهجاذلكفىمتبعاالغربيةالمجتمعاتفيوالسيوة

.بنيويبعدماثم

الماركسىالفرنسيالفيلسوفيدعلىفوكودرس

نورمالإيكوأ!باس!فالمعرشالمعهدفيألتوسيرلوي

يدأحصأيجافىهـأستاذااهصخابهوانتهىبباريسسوبيريور

أنتجالأتناءاهذه:فى.ولاتهوحتىام067عاممنفرانس

عميقتأثيرلهاأطيزأوماكادالتيالكتبمنعددافوكو

الجنونالكتبتلكومن.الغربيالفكرفىوشامل

أركيولوجياوالأشياء:الكلماتأم(بم619)والحفارة

ميلاد:وعافبوأدبأم(بم)669الإنسانيةالعلوم

تطورفوكويدرسالأولالكتابفيأم(.)759السجن

مامحللاالميلاديعشرالسادسالقرنمنذالغربيةالثقافة

انكساراتشكلعلىجاءتمعرفيةنقلاتمنشهدته

منمختلفةأنماطحلولأي،المعرفيةالحقولتغيرعنناتجة

علىذلكوتأتيروفهمهاتحليلهاوكيفيةالظواهرإلىالنظر

الأخرىال!ضبفىأما.الإنسانيةلاسيماالعلوممختلف

مؤسساتبإقامةالمجتمعلهايقومالتيللكيفيةتحليلافنجد

وعمليامعرفياالناسلتصنيفوالعياداتكالسجون

استثناؤهم.ينبغيمنواستثناء

المعرفةأركيولوجياكتابهالهامةفوكوكتبومن

بهاافتتحالتيالشهيرةمحاضرتهتضمنالذيأم()969

"نظامبعنوانفرانسديالكوليجفيكأ!متاذعمله

ا!متخدامأشاعواالذينأحدفوكوويعتبر"!.الخطاب

الغربيةالثقافةفىجديدةبدلالات!!خطابمصطيح

كماالحاضر.الوققفىبهاالمتأثرةالثقافاتمنوغيرها

بعدةالصادرالكتابوهواخرها،المؤثرةكتبهمنأن

ام(.849-أ)76!الجنسانيةتاريخعنوانتحتأجزاء

الذيالكتابهذاأجزاءإكمالقبلفوكوماتوقد

منذالغربيةالثقافةفىالجنص!إزاءالموقفمتغيراتيدرس

فوكو،كتببقيةأثرمثل،الكتابهذاأثرلكن.الإغريق

الانيعرفماطليعتهافىعديدةنواحفيبقيت

النقدوكذلكالثقافيالنقدأوالثقافيةبالدراسات

الناقدفوكوأفكارمنأفادواالذينمنوكان.النسوي

أعمالبعضأنكماسعيد.إدواردالأمريكيالعربى

العربية.إلىترجمقدفوكو

الفلسفة.،إدوارد،سعيد:أيضاانظر

أم(.868-)9181ليونبرنارجان،فوكوه

سرعةلقياسالدوارةالمرآةاستخدمفرنسيفيزيائىعالم

تستخدمالقياسأجهزةأنواعبعضزالتوماالف!وء.

عامفوكوهبرهن.طريقتهمنالمعدلةالأساليبابعضر

سرعةمنأقلالماءفيالضوءانتقالسسرعةأن،أم085

مععكسياتتناسباسرعةهذهوأنالهواء،فىانتقاله

مراياعلىتحسيناتأدخلكماالانكسار.معامل

العاكسة.باتالتلسكل

بتجربةنفسها،حولالأرضدورانفوكوهشرح

استخدمكما)البندول(،الرقاصفيهااستحدم

بينما،ثابتاتجاهفىمحورهيوضعالذي،الجير:س!صب

انظر:.الاتجاهذلكمعمتنا!مبةالأرضاتدور

التيارأتأيضافوكوهواكتشف.الرقاص؟الجيروسكوب

مغنطيسي.حقلفييتحركناقلفيتتولدالتيالمعاكسة

باريص!.فيفوكوهولد

علىتقع.اليابانفىكييوشوجزيرةفيمدينة!وعووط

و!ط.الجزيرةمنالغربيالشحاليالجزءفيهاكاتا،خليج

نسمة.أ!.111157نحووسكانهامهم،تجاريمركز

والأدوات،العرائسمثلمنتجاتمصانعهاوتنتج

تشمل.والنسيجوالمطاط،والخزف،والورقالكهربائية

الزجا!،وألواخواللآلات،الخيرزانفوكووكاصادرات

وأ!سستمنها،بالقربالحجريالفحمحقولتقومكما

بفوكووكا.أم019عاملكييوشوالإمبراطوريةالجامعة

إلىينمو،الاحتمالقويحولينباتالرومىالفول

طعاممحصولالنباتهذاوينتج.م81.حوالىارتفاع

تقديمهيشيعحيث،الجنوبيةأمريكافيخاصةمهما،

(.يصفىثمويهرسيغلى)طعامالبوريةشكلفيمهرولمئا

وأساخناكثيفاحساءأوروبافيالروميالفولويستخدم

والخل.البقدونسمعباردايؤكل



جنوبمنطقةإلىالرومىالفولنباتأصلويرجع

لأصحابالرئيسىالطعامكانحيثامسياغربي

غربىوجنوبإفريقيا،شماليفي،المبكرةالحضارات

التاريخ.فولاسمعليهيطلقكانلذلكونتيجةآسيا،

بلونبقعذاتبيضاءبأزهارالروميالفولنباتويتميز

عرضهاأما،سم03حواليالثمرةطولويبلغ.الأرجوان

السوداءالذبابةوتهاجم.ونصفسنتيمترينحواليفيبلغ

هذاويزرع.الروميالفولنبات(البعوضأنواعمن)نوع

نأتبينحيث،الخريففصلفىأوروبا،فيالنبات

فيزراعتهمنأكثرتهاجمهالتيالحشراتيقاومالنبات

الربيع.فصل

أجلمنتزرعالتيالنباتاتمننوعالسوداليالفول

تحملالتىالنباتاتأي،البقولياتإلىوينتميثمرتها.

والفولأكثر.أوواحدةبذرةعلىتحتويقرنيةثمارا

.والبندقالجوزإلىمنهالبقولياتإلىصلةأقربالسوداني

وهذه.بذرتينعلىالسودانيالفولقرونمعظموتحتوي

506السودانيالفول

تناولهماحالةفيمفضلاغذاءوتعتبر،المذاقلذيذةالبذور

الأطعمة.أشمهرمنأيضاالسودانيالفولوزبدة.منفردة

لإنتاجأساساالعالمنطاقعلىالسودانيالفولويزرع

الزيت.

)القرون(ثمارهلأنعاديغيرنباتاسمودانيوالفول

الفولعلىيطلقالسببولهذا،الارضسطحتحتتنمو

(البندق)أوالجوزاسمالأحيانمنكثيرفيالسوداني

السوداني:للفولالأخرىالأسماءوتشمل.الأرضى

وبندرز.ومانيالقرودوجوزأراكايدز

المناطقفىخاصةمهممحصولالسودانيوالفول

إفريقياقارتيمنكلفيالمزارعونوينتج.العالممنالدافئة

السوداني.الفولمنالعالمإنتاجمن85%حواليوآسيا

حسبمرتبة،السودانىللفولإنتاجاالعالمبلادوأكثر

المتحدةوالولاياتوالصينالهندهيإنتاجها،حجم

لأمريكية.ا

كميةويعص،عاليةغذائيةقيمةالسودانيوللفول

البذورمنسواءللطاقةالمولدةالحرأريةالسعراتمنأعلى

تتفتحأ-الأرضتحتالسودانيالفولقرون

وأخيراالأزهارتذلل2-الصباحفيالأزهار

المموفيالملقحةالأرهارقواعدتبدأ3-شساقط

الوتديةالفروعتشق-4وتديةفروعامكونة

الفرعطر!وينتفخ،التربةداخلإلىطريقها

السوداني.الفولقرنلتكوينالوتدي
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بقشرتهخام!ودانىفول

-/62هـت!!ر

6،18/!هيدراتكر

برد،47-دمه!ر

بر3.2وىأمواد!ر

6،د/مماء

.ا!زأسا،-ات1كبهـ-!)8(رف،الرراعة!تيص،الأعديةتر!صيصالمصدر:

.ء6631اطخحدداالولايات،راعةاردائرة،مريل

!س!يةتعصه!بمامتمارنةاصسودانىاالفولزبدةمنأوالمحمصة

أسؤهـ.الح!!شرامنا!زنافيمساوية

السودانيالفولاسدخدامات

!ص!السودانيالفولمصنعويقومالغذاء.في

محمصةسليمةكاملةثمرةويبيعونهالقشرةداخلوهو

البذورويحمصونالقشرةيزيلونأيضاأنهمكمابقشرتها.

لتحس!تعادةالسودانيالفولويملحبذورا.ويبيعونها

طعمه.

دانيأصسواأغولازلدةبعملىأيضاالمصنعونويقوم

أصبدوراطضت!أجذوراأغلفةأ!ةوإزابتحميصهوذلك

إماش!تؤأصفوأ!ازبدد5.كثيفةعجينةإلىوتحويلهاالمحمصة

شطائر.فيأوبمفردها

صناعةفييدخلأوبمفردهإمايؤك!!المحمصوالفوأ!

زبدةوتضافالخابز.منتجاتمنوغيرهاوالفطائرالحلوى

ويصئ.نكهةلإعطائهاكريمالآيسأنواعبعضإلىالفول

غنيالفولوخبهز.المطهحونالفولمنالسودانيالفولخبز

الفولويباع.النشويمحتواهفيفقيرلالبررتينات

منوبدلامسلوقا.طازجاالاحيانبعضفيالسوداني

ماءفيوسعلقهبغسلهالمزارعونيقومجمعهبعدتجفيفه

مميح.

حوافيالسودانيالفوأ!بذورفيالزيتنسبةوتبلغ

قليفيأحممودانياالفولزيتويستعم!!وزنها.من05%

الحرارةدرحاتعندإلادخانمنهيخرجولا.الأطعمة

زيوتمنكثيروتحتوي.الرواللسهولةيمتصولاالمرتفعة

علىالنباتيةأصدهونواالصخاعيوالعسمىوتواللهاالسلطة

أغولافىالزيتنسبةوتختلف.السودانيالفولزيت

لاولكن%48إلىالنسبةتصلوقد.الأصنافباختلاف

لمتوسطالمتداولوالرقه.الكميةهذهكلا!شخلاصيمكن

36%.هوالختلفةأ*صنافالزيتمحتوى

زيتمنالمتدنيةالنوعياتتستعمل.الصناعةفي

ومعاجينالوجهومساحيق،الصالونصناعةفيأ!الفو

تستعملكما،والبوياتأسشامبواومستحضرات،الحلاقة

(.المتفجرةالمواد)إحدىجلسرينالنتروصاعةصيأيضا

بوصفهالسودانيالفولزيتصلاحيةاختبارتمكدأسك

للوقود.بديلامصدرا

غذاءالزيتاستخلاصبعدالمتبقيةأ!ملبةاالمادةتعتبرر

ويمكن.البروتينمننسبةعلىلاحتوائهأصلماشيةحيدا

مننوعتصنيعفيأيضاالسودانيالفولبروتيناستعمال

.أردلتسمىوالنسيجالغزلألياث

يقومحيثاستعمالاتأيضالهاالفولقشور:حتى

مسحوقإلىوتحويلهاالفولقشرةدطحنالمصنعون

وألواحللفلينوبديلاالبلاممتيكصناعةفييستعم!!

كاشطة.ومادةالحدراد

جيدا.جافاعلفاالفولأوراقتستعمل.المزارعفي

إلىالمحصودةالنباتاتبقايايعيدونالمزارعينمعظهماوأحش

.ال!رضخصوبةدرجةشيادةالتربة

السودانيالفولزراعة

وينموحوليا.محصولأبوصفهيزرعالسودانىالفول

..1111لصلءتفالا عرصهحيز!يوينتمتمرسم75كطحوء!-!ر

منالفولنباتنموطبيعةوتتفاوت.سم09012

سوقذاتمدادةنباتاتإلىقائمةصغيرةعشبيةنباتات

النباتاتتنتشربينماعمودياأحشبيةاأضماتاتاتنمو5.جارية

نموها.أثناءمنهمقربةعلىأوسطالأرضعلىالمدادة

أصنافأربعةإلىالسودانيالفولالمنتجونيصنص

صغيرالفرجينى2-الحبةكبيرالفرجينىأ:للتسويق

النوعانويشمل.الفالنسي-4الأسباني3-الحبة

العشبية:النباتاتنوعيالحبةوصغيرالحبةكبيرالفرجيني

والفالنسيال!سبانمطالنوعانيمث!طبينما.والمدادة،القائمة

فقط.القائمةالعشبيةالنباتات

الأزهارمنكبيرةأعداداالسودانيالفولنباتاتتحمل

تتصلالتيالمواضعفيالشكلالبازلائيةالصفراءأصغيرةا

لمدةمستمرةبصورةالنباتاتوتزهر.بالفروعراقالأهافيها

شروقعندالزهريةالبراعماوتتفتح.ثلاثةأوشهر-!

تذبلثمالصباحيةالفترةالتلقئأثناءعمليةوتتماالشم!م!.

النهار.منتصفقربالعادةفىالزهرةأجزاءباقيوتموت

لحول)أعناقالصغيرةالوتديةالفروعتبدأقليلةأياموخلال

اضمو.اشيالثمار(

إلىطريقهاوتشقأسفلإلىالوتديةالفروعهذهوتنمو

يصلوقد.سم8و5.2بينيتراوحلعمقالتربةداخل

قمموتحتوي.سمأ8إلىهذهالناميةأ!تديةاأغروعاطول



706السودانىالفول

ويكتملتنتفخالتيالناميةالبذورعلىالوتديةالفروعهذه

)الثمار(القرونومعظم.السودانيالفولقرونإلىنضجها

واحدةبذرةعلىيحتويبعضهاولكنبذرتينعلىتحتوي

بذور.خمحه!إلىالعدديصلوربما

العسودانيالفولنباتاتتنمو)الفلاحة(.الزراعة

الجيدالصرفذاتالخفيفةالرمليةالتربةفىجيدةبصورة

ودرجاتالشمسأشعةمنكبيرةكمياتإلىوتحتاج

يمتدنمووموسمالأمطارمنمتوسطةوكمياتدافئةحرارة

صقيع.بدونأشهرخمسةأوأربعةإلى

عميقةحراثةبحراشهاللزراعةالأرضالمزارعونويعد

منالوتديةالفروعلتمكينمهمةالمتفككةوالتربة.وشاملة

الفولبذوربوضعالمزارعونويقوم.بسهولةاختراقها

تتراوحمسافاتوعلىسمم8إلى5عمقعلىالحسوداني

إلى06بعضهاعنتبعدصفوففيأسم5و8بين

سم.09

الوقتفيالسودانيالفولالمزارعونيحصدأنويجب

يوما015إلى021خلالالقرونتغضجحيث،المناسب

كثيرةقرونوجودإلىيؤديالمبكروالحصاد.الزراعةبعد

جفافإلىيؤديالمتأخرالحصادأنحينفي،ناضجةغير

نسبةوتركفقدإلىيؤديمماالوتديةالفروعوتقصف

التربة.فيالقرونمنكبيرة

حفاراتالمزارعونيستعملالحصادوقتوفي

تحتنباتلكل)الرئيسى(الوتديالجذرلقطعميكانيكية

التربةمنالقرونبهاالمتصلةالنباتاتوتقلع.التربةمستوى

الشمس.أشعةتحتلتجفوتتركعقبعلىرأساوتقلب

ميكانيكية.حصادبآلاتالمجففةالنباتاتمنالقرونوتزال

عرباتداخلصناعياأخرىمرحلةفىالقرونتجفيفوشم

وإعدادهاتقشيرهاقبلدرجاتإلىتصنفثم،مقفلة

للتصنيع.

المقشرالسودانيالفولمعظم.السودانىالفولتصنع

جافا.تحميصايحمصأوزيتفييحمصأنإما

يبدأا!حتعمالأ.الأكثرالطريقةهوالزيتفيوالتحميص

ليصارالفولبذورأغلفةبازالةالطريقةهذهفيالمصنعون

بطريقةالمحمصةالفولبذورأما.الزيتفيتحميرهاإلى

ملحإليهاويضافالزيتمنخفيفةبطبقةفتلمعجافة

.كبيرةأفرانفىتحمصثمطعام

الفولمنالعالمإنتاجمن%06منأكثرويستخدم

مذيباتالمصنعينبعضويستعمل.الزيتلإنتاجالسوداني

منالزيتويسترد،الفولمنالزيتلامشخلاصكيماوية

الفوليطحنأخرىطريقةوفيالتبخير.بوساطةالمذيب

الزيتويجمع،بالأنابيبشبيهةكبيرةمطاحنفيويضغط

بعدالفولمخلفاتأما.الروائحمنهتزالثمويصفى

إلىالأحيانبعضفىطحنهافيتمالزيتاستخلاص

بديلاالخلفاتهذهتؤكلالدولبعضوفي.مسحوق

البروتين.العاليةللحوم

أمريكاالسودانىللفولالأصليالموطن.تاريخيةنبذة

الفوليزرعونالجنوبيةأمريكاهنودوكان.الجنوبية

نقلهومنها.الأقلعلىعام000.1منذالسوداني

عشرالسادسالقرنأوائلفيإفريقياغربيإلىالبرتغاليون

مننقلثم،السودانمثلإفريقياأجزأءبقيةثمالميلادي

يحصدونالمزارعون

السودانيالفول

(،)الدراسةبالحصادة

بعدالنبتةتلتقطالتي

وتقشرالحفرعمليةإجراء

فىتضعهانم،القرولى

كبير.تجميعصندوق
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عشرالثامنالقرنأواخرفيالشماليةأمريكاإلىإفريقيا

التاسعالقرنأوائلفىإلامصرإلىيدخ!!ولم.الميلادي

الفولباسمعرفت!ومنالسودانمنالميلاديعشر

السوداني.

انبريطانيةالح!صمةبدأتأم479عامبدايةوفي

عليهايطلقكانالتىمستعمرتهاتحويلاستهدفمشروعا

إلىتنزانيا،بجمهوريةالآنوتعرف،آنذاكتنجانيقااسم

وكان.السودانيالفولإنتاجفىالرئيسيةالأقطارأحد

منطن000.008المشروعمنالمتوقعالسنويالإنتاج

وفشلهحدواهعدمأثبتالمشروعلكن.الزيتيةالبذور

وفى.الخمسينياتفىوأوقفالنظرعنهصرفوأخيرا

منمتريطن000206أحواتنزانياتنتجالحاضرالوقت

المقشر.غيرالسودانىالفول

وغذاءأطحيواناتطعامايعذحولينباتالصويا!ول

أصويااوفول.الصناعةفىأوليةمادةويسشحدمللإنسان

حيث،والرخيصةالمفيدةالعالميةالبروتينمصادرأه!أحد

الأبقاربلحوممقارنةخامبروتين%04حوالىعلىيحتوي

العديدفيالناسويعتمد.%أ8علىتحتويالتيوالأسماك

طعامهمفىأطبروتينمصدراالصويافولعلىالدولمن

والبيضأطحومامثلالأخرىالبروتينمصادرمنبدلآ

الأخرىالمناطهتبعفررالشرقيةآسيادولوفى.والجبن

أصويا.افوأ!منالوفويسمىالذيالشعبىالغذاءيتكون

التوفو.:انظر

وهوالصوجا،فولاس!اأحياناالصويافولعلىويطلهت

واحدةلفصيلةالبازلاءونباتهووينتمىحولينبات

)القرنيات(.البقولياتتسمى

زراعةالدولأكثرالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتعتبر

البرازيلالأخرىالإنتاجمناطقأهمومنالصويا،لفول

والصين.

الصويافولنبات

وأالبيضاءالأزهاروتظهرالربيعفيالصويافوليزرع

وبعد.أسابيعثمانيةإلىستةبعدالنباتاتعلىالشفسجية

مكونةتستطجلالتيالأزهارت!ضينيتمأممبوعينحوالى

تكوينوشمبذور.ثلاثأولذرتينمنهاكليحتويقرونا

عندماناضجةتصبحويوما،04إلى03خلالالبذور

.الأرضعلىتتساقطثمالأصفرإلىالأوراقلونيتحول

إلى6.مننضجهاتمامعندالنباتاتطولويبلغ

سما.أ02

الصويا.فولمنعديدةأصنافبزراعةالمزارعونيقوم

طريقعنحاليالىمةالمستصالأصنافالعلماءطوروقد

هذهوأدتالصويا.فولنباتمنمختلفةأصافتهج!ت

الصويافولنباتاتمنجديدةأصنافإنتاجإلىالطريقة

ومقاومة،الفاغالبذورلونمث!!مميزةخصائصلها

العالية.واللإنتاجية،الأمراض

وأبنىدقيققصيرزغبالصويافولنباتويغطي

إلىالفاغالأصفربينماقرونهلونويتراوح،أطونارمادي

فولوبذوروالأسود.والبنيالرمادياللونمنظلال

ألوانهاومن،الشكلبيضيةأومستديرةالصويا

تبعاوذلكالمنقطوالأسودوالبنيالأصفروالأخضر

أطصنف.

للأغراضتزرعالتىالصويافولأصنافوطعظما

قطرويتراوح.اللونبرتقاليةأوصفراءبذورالتجارية

عملياتعليهاتجرىحيثملم7و5ب!تاسبذوراهذه

زيت.أومسحوقإلىلتحويلهاصناعيةمعالجة

تستخدمطازجةتستهلكالتيالصويافولوأصناف

هذهمعظموبذور.البرعميةنمواتهاأوكاملةقرونها

ببذورمقارنةالحجموكبيرةاللونخضراءالأصناف

التجارية.الأصناف

قليلةأما!سدىيزرحاالصويافول

المتحدةوالولايات.العالمس

العال!دولأكمرهىالأمريكيه

الدولوس.المحصوأ!لهذاإنتاحا

كذلكالصوياتسئثولالتي

وكنداوالمراري!الأرحت!!

رإلدو!سياوالهندوالصين

.ولاراحوايلياي!هايى

الرئسميةالصويادولإنتاجمناطق+

التانويةالصولاثولإللاحمحاطق!

*ححح!ى!--لأ!كسئن-ء!--!س؟!-

!،،بهه!مال!ا-7كلإخاالشماليةكورلا للااور!ء!"!كا!هـعاكا-لوسبا.-.-؟!

!حمر!لمحئض5رح!!ر-)ستنها-3"3ءالح!وليةكورلا

،را-1ء-5-.كم*--(صا!،برالصي!-ساليالاد

ء/بر/---،!!ا؟!-+*حنرجبلاألهحد*لا6س-،!-لأ-لأتايواد

!أيز-كا!خءالأآ-س91س.آ!لا،ء+كأ!يما

ضح!-شذ!7ثرءفدصشحلإ7آ،ء--لأ1لد6تالاحئنفي7(!ئي3ء،
!--لأ.!،لجقيما/!ص.إ-كاجم!بر

كاء\في1،
!*1!!ىنخ!علملا!331بهر.9*!!لإكاإكا

!؟،لإ-؟لأ-)1سسثااندكا!ء---

!ء؟.لأأ)الم،صسصوءصىحو*سب!لم

ا؟-لالم؟+أكألم-+!7و/--ك!،لإأخ-أستراليالأد31س!

-ص!يجهح!غ!يمضسنجتز!كثآ-بر-يرح!

-ى؟سءلمءضءامريكا؟!-لم

لأص3س!7؟بر

ثميملمكسئذ

لأء!س!ماع!-!ييم

سك!-في!!حس7

الأااثؤل!مبيالأبرلا!!رلإ-ئم

طم!أحصبرسلأ*ء-ط!+ثرآزيل-

!!!أ!ساحميكا9

الحخؤبييما**!(لحوايالعارا

9خ؟-*-

الأرح!تهل!\/؟!
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الصويافولاستخدامكيفية

ويتم.وزيتجريششكلعلىالصويافوليستخدم

صناعيةبعمليةالمنتجاتهذهإلىالصويافولبذورتحويل

وتقشرأولأالثمارتغسلبالإذابة.الاستخلاصتسمى

رقائقإلىوتحولهاالبذورالمجرشاتتسحقثمبالالات

الرقائقوتعرف.مذيببوساطةالخامالزيتمنهايستخرج

جريشأوالصويافولبجريشمنهاالزيتانتزاعبعد

الصويا.

الجزءالصناعيةالدولتستخدمالصويا.فولجري!ش

.الحيواناتتغذيةفيالخامالصويافولجريشمنالأكبر

يستخدمكمابالبروتينغنياغذاءوتصنعالرقائقتسخن

الأليفةالمنزليةالحيواناتتغذيةفيأيضاالصويافولجريش

والدواجن.كالأبقار

الأغذيةمنللعديدمكوناالصويافولجريشويعتبر

الصويادقيقإلىناعماطحنهويمكن.الإنسانلمجناولهاالتي

دقيقويستخدمخشن.مسحوقإلىخشناطحنهأو

منوكثيروالرقائقالأطفالأغذيةفيالناعمالصويا

الطحينيستخدمكما،الحراريةالطاقةمنخفضةالمنتجات

الفطائرمثلاللحوممنتجاتوبعضالحلوىفىالخشن

الناعمالطحينمنكليدخلكما)النقانق(.والسجق

الخبوزة،المنتجاتفيالصويالفولالخشنوالطحين

الأليفة.الحيواناتأغذيةوكذلك

غذاءبتصنيعوالسبعينياتالستينياتخلالالعلماءقام

ويحضر،الصويافولبروتينركازةعليهيطلقجديد

البروتين.خاليالدقيقكميةسدسمنبالتخلصالدقيق

إلىتحويلهايتمقشديةعجينةهيئةعلىالركازةوتكون

الأطفالغذاءفىتستخدمحبيبيةمادةأومسحوق

.اللحومومنتجاتالرقائقوصناعة

الصويافولبروتينعليهيطلقآخرمنتجويوجد

منالخاليالدقيقربعباستبعادتحضيرهويتما!لعزول

يستخدمالمنتجوهذا.المعالجالدقيقكميةمنالبروتين

الأغذيةمنتجاتفيالبروتينونسبةالتماسكدرجةلزيادة

.اللحوموخاصةالختلفةالمصنعة

مجموعةالغذائيةالصويافولمنتجاتمنعددويكون

المجموعة!ذهوتعالالتركيبىالخضراواتبروتينتسمى

مثلوالمذاقالشكلفيتصبححتىكيميائياالأطعمةمن

ويمكن.المستهلكينلدىمقبولةتصبحوبذلك،اللحوم

وأاللحومإلىالبروتينيةالتركيبيةالخضراواتهذهإضافة

وتحتوياللحومأسعارمنأقلفأسعارهابمفردها،تناولها

البروتينيةالتركيبيةالخضراواتوتصنعأكثر.بروتيناتعلى

.المغزولالصويابروتينأوالصويابروتينمعجونمن

الصويافوللنباتالغذائيةالقيمة

هكربوهيدرات

لا!

17%لم7هور

34/لمألروت!لأا

%7.4رمادص+

%أ.ماء

.المتحدةالولايات،الزراعيةالأبحاثخدماتالمصدر:

الصويادقيقينبثقعندماالصويافولمعجونإنتاجوشم

الأنبوبةعلىالضغطعندالأسنانمعجونكاندفاعآلاتمن

باللحم.شبيهةقطعإلىالصويادقيقبتشكيلالالةوتقوم

رطباويصبحللبيعوإعدادهتغليفهالمنئقبلهذايجففوقد

الماء.المستهلكإليهأضافإذاالمضغسهل

بوساطةالبروتينبتحويلالمغزولالصويابروتينيصنع

.والدجاجالأبقارلحومويشبهأليافإلىالمركزيالود

لاالصويادقيقعلىالأطعمةقوائممنكثيرويحتوي

المنتجاتهذهعلىويطلق،كليةالمعالجالصويافولعلى

المنكهةالموادالمشتقاتهذهوتشملالصويا.مشتقات

مسحوقويستخدمالصويا.وصلصةالصوياولنللطعام

الأسمدةمثلالمنتجاتبعضتصنيعفيأيضاالصويا

الحشراتلمكافحةالرشووسائلالحرائقإطفاءووسائل

الطلاء.موادوكذلك

ثلاثةالخامالصويافولزيتمنيصنعالصويا.زيت

تقنيةبطريقةالمعالجالنقيالزيت-اهيأساسيةمنتجات

الليسثين.3-للأكلالصالحالنقىالزيت2-

خلالالخامالصويازيتبمعالجةالنقيالزيتيصنع

منخليطبإضافةبالتصنيعالقائمونيبدأأولا:مرأحلعدة

يغسلثم،الخامالزيتلتنقيةقلويةكيميائيةومادةالماء

ويمر.للامتصاصقابلةصلصاليةبمادةويبيضويجفف

مننقيافيصبحمرشحخلالذلكبعدالزيت

الشموعتصنيعفيالمنتجهذاويستخدم.التقنيةالناحية

والورنيعش.والصابونالأرضياتومشمعالمطهرةوالمواد

رائحةبازالةالصالللأكلالنقيالزيتإنتاجوشم

للبخاروتعريضهتسخينهثمصناعيا،تكريرهتمالذيالزيت

الأكبرالجزءويدخل.المستساغغيروالطعمالرائحةلإزالة

والسمنالصناعىالزبدفىللأكلالصالحالزيتمن

والمايونيزالطخزيتتصنيعفيالباقيويستخدم،النباتي

النقيالزيتويعد.أخرىغذائيةومنتجاتالسلطةوتوابل

متنوعةأخرىمنتجاتصناعةمقوماتمنللأكلالصالح
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الحصادةا30العافيدائدهوت!!إامصادرأكترأحدالصويافول

ي!سدورهاتسظع!ووتدرسهاا!كحويااشولتقطئباتاتأعلاهالدراسة

إلى06م!اليسار(،)إلىالصويا،فوأطارتماعويملغ.احدةرعملية

الصويافولويممو.تلاتأوبدرت!صع!قردكلويحتوي.سمأ02

يوما.04إلى03خلال

المتنوعةوالعقاقيرالكربونوورقاللاصقالشريطتشمل

.المدبوغالجلدتليينموادوكذلك،والمتفجرات

زيتخلطبعد،صمغيةمادةوهوالليسثين،ويستخرج

عملفىأصوياافوا!ليسث!!ويستحدمبالماء.الخامالصويا

صاعةوفي،الخبوزةوالمنتجاتكريموالآيسالحلويات

والاقمشة.التجميلومستحضراتالكيميائيةالموادبعض

الصويافولنباتاتنموكيفية

التربةفيالصويافولزراعةتزدهر.الصويافولزراعة

منسم05الجيدالمحصولويتطلب،الصرفجيدةالخصبة

.نموهفترةخلالالأقلعلىالمطرماء

ويقوم،الربيعآواخرفيعادةالصويافولنباتاتتزرع

بعضهاتبعدأثلامفيالصويافولبزراعةالمزارعينمعظم

ك!!فيالبذوربسيئالمسافةوت!صن.سم75و05بعضعن

إلى2بعمهتالتربةفىرأسبذواوتوضعسم،3إلى2منثلم

بالماكيناتالتربةلحرثالحشائشالمزارعونويكافح.سم5

علىالصويافولنباتويحصل.الحشائمقبمبيداتورشها

يتطلبلاولذلكالبقولياتباقيمثلالهواءمنالنيتروجين

معالصويافولزراعةوتتناوب.نيتروجينيةأسمدةنموه

.أخرىوبقولياتمحاصيل

أواخرفيالصويافولبحصادالمزارع!تمعظمويقوم

الصناعيةالدولفيوتستخدم،الخريفأوائ!!أوالصيف

الماكيناتهذهتقومحيثالأغراضمتعددةماكيمات

ويقوم.واحدةعمليةفيأجذورارتنظيفبتقطئودرس

الموادمصانعإلىالبذورمنحقولهمحصادببيعالمزارعون

وأالمصانعإلىنقلهايتمحيثآخرينمشترينوإلىالغذائية

التصدير.منافذإلى

الصويافولنباتاتتتعرض.الأمرافوالافات

المرضمثلوالافاتالأمراضمن001بحواليللإصابة

،الساقولفحةالقرونتقرحيسببالذيالفطري

التقرحمرضتشملالتيالبكتيريةالأمراضوكذلك

.البكتيريالتدرنومرضالبكتيري

البذورعلىالساقولفحةالقرونتقرحفطرويحمل

،النباتنضجمرحلةقربوالساقالبذرةغلافويهاج!ا

كيميائيةموادمنتتكونفطريةبمبيداتم!!افحتهويم!ش

الفويات.تقتلخاصة

بالأمراضشديداتأثراالصويافولنباتاتوتتأثر

البكتيرياوتعيش.الرطبةالسنواتخلالوخاصةالبكتيرية

فيوكذلك،التربةفيالبكتيريةاللفحةلمرضالمسببة

إلىالبكتيرياهذهتدخل.المصابةالصمويافولنباتات
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رقائقعلىللحصولالصويافوليعالجالصويا.فولمعالجةكيفية

وتدحلبالإذابة.الاستخلاصعليهايطلقعمليةفيوذلك،وريت

غذاءبوصفهالحريحقمثلحاصةمنتجاتضمنوالزيتالرقائق

الطبخ.عمليةفيوالزيتللحيوانات

تنقيةيتضم!بالإذابةالاستخلاص

ير؟!+ي-بخير4كا"!والتقمتميروالتكسحرالتسقيةعملية

كاا!ع!ى؟!ءض؟كاءا!9بميضافث!ارقائقإلىوالتحويل

!ع!ص!كاخبه!قي!ير!.الزيتلفصلالمديب

تكيررقاشمذي!

كاكا/كا!كا-

المديبلصل

ر!يةمنتحاتالليستيرمنتحات

دهنية()طدة

المديبيزالالزيتمعالجة

يتبحرحتىالزيتلتسخين

الزيتإلىالماءيضاف.المديب

الصمغإزالةتسمىعمليةفي

مىالليستيرفصلعلىتساعد

كلتحقيةذلكبعديتم.الزيت

والليسثين.الزيتمن

تريد

!
الصويا

المذيبيزالالرقائقمعالجة

البحار.منشديدتيارساطلاق

تحميصعمليةللىقائقتجرى

تطحنأنللرقائقوبمكنوتبريد.

أرأوالصوياحريشمشجلتعطى

الرقائق،منالبروتينيستحلص

الغذائية.المشجاتفيويستخدم

علىمبتلةبقعامكونةالأوراقطريقعنالسليمةالنباتات

فيالأوراقخلاياوتموت.البنىاللونإلىتتحولالأوراق

الورقة.أنسجةجميعتموتوقدوتسقطالمصابةالمناطق

مملوءةبثراتوجودالبكتيريالتدرنمرضمظاهرومن

منعديدةأصنافوتوجد.الأوراقعلىمنتشرةبسوائل

البكتيرية.الأمراضهذهتقاومالصويافول

يشكلالتيالافاتمنكثيرالصويافولنباتاتتهاجم

خنفساءالشائعةالافات.وتتضمنعليهخطورةبعضها

ويكافحانحملية.الفولويرقةالنتنةوالبقةالفولأوراق

الأوراقوإزالةالحشريةبالمبيداتالافاتهذهالمزارعون

بيضها.فيهاالحشرأتتضعالتيالأخرىوالنفاياتالميتة

مقاومةالصويافولمنأصنافإنتاجمنالعلماءتمكنوقد

التىالأخرىالافاتومن.المذكورةالحشريةالافاتلمعظم

تسمىالتىالدقيقةوالديدانالفيروساتالمحصولتهدد

.تودا()النيماالمدورات

زرعهاالتيالمحاصيلأقدمالصويافول.تاريخيةنبذة

أولىهىآممياشرقيمنطقةأنالمؤرخونويعتقد.الإنسان

حواليقبلالصويافولنباتبهازرعالتيالمناطق

أهمالصويافولالقدماءالصينيونأعتبروقد.عام0005

عندهم،،مقدسةمحاصيلخمعسةأحدوكان،محصول

.للحياةوضرورية

القرنأوائلفيأوروباإلىالصويافولنباتأدخل

القرنبدايةفيإلازراعتهتتوسعولمالميلاديعشرالثامن

المقامفيالمتحدةالولاياتفىعلفاواستخدم.العشرين

الصويافولتصنيعوبدأ،العشرينالقرنأوائلحتىالأول

الجريشمعظموامشخدم.ام119سنةوزيتجريشإلى

أصبحالوقتذلكوفي،أم039منتصفحتىسمادا

والطيور.للمواشيعلفااستعمالهفيشميوعاأكثرالجري!ق

نباتزرأعةأهميةتركزتالعشرينالقرنخمسينياتوفي

البذور.علىالحصولفيالصويا

لسدوذلكالانمهمةالصويافولنباتاتأصبحت

بزراعةأنهنجدبسيطةوبمقارنة.العالميالغذاءفيالعجز

البروبنفإنالصويافولمنالهكتارمن.،4

عشرةيعادلالنباتاتمنالمساحةهذهمنالمستخلص

المساحة.نفسفيتربىأبقارمنالمنتجالبروتينأمثال

منأكثرللبروتينمصدراالصويافولويعتبر

منزراعتهتعدولذلك،الأخرىوالحبوبالخضراوات

استغلالكفاءةزيادةعلىتساعدالتىالعواملأهم

بروتينلقيمةوأكثرأكثرالناسمعرفةوتتحقق.الأرض

علىالحصولفىعليهألاعتمادزادحي!الصويافول

البروتين.مناحتياجاتهم

التوفو.:أيضاأنظر



بوكلالفوا216

وا!سع.نطاقعلىالستحدمتعالميةلغةأولا!لالوك

واللاتينيةوالألمانيةالإنجليزيةاللغاتمنعناصرجمعتوقد

الإيطالية.رالفرنسيةمنأخذتكماتماما،والرومانسية

وقد.ويتكلمالعالمتعميانكلمت!تمناللغةاسمجاءوقد

سنةفياللغةهذه،أطانىقسيسوهوشعيلر،جوابتدع

000.002هناككانأم،988عاموبحلول.م9187

ممنالقليلهناكولكن،اللغةهذهيتحدثونتقريباشخص

حاليا.يتحدثونها

والفولاذ.الحديدانظر:.الفولاد

-4081هـ،أ813-9121)دولة،لفولانيا

فوديبنعثمادأصثي!!اأسسهاالفولانيدولةأم(.009

هدهزأنهت.أطيلادياعشرالتاسعالقرنفيبنيجيريا

أقام.ظهورهاقبلقائمةنتحطالتيالوثنيةالدويلاتالدولة

بينالمنطقةفيالمستقلةالإماراتمنسلسلةالهولعساشعب

القرونأواخرفيوذلك،الأعلىالنيجرعلىوصنغيبرنو

ورانووكانوجوبيرتلتهاثمدورا،إمارةأقدمها،الوسطى

وطال.وغيرهاوإيلورينويلواوبيراموزارياوكاتسيتا

بسببوبرنوصنغيودوعتيالإماراتهذهبينالصراع

دولة.،صنغيانظر:.الإماراتلهذهالاقتصاديةالأهمية

الطرتعبرالإماراتهذهإلىينتشرالإسلامأخذ

أ!جري،اأ!الأراأغرنامنذوالخارجيةالداخليةالتجارية

ا!ثنيةابقيتوأح-!،ذلكبعدوقيل،الميلاديالسابع

بنالشئكلثمانعهدإلىعليها،ومسيطرةفيهامنتشرة

الهوسالبلادالكاملةالأسلمةفيالفضليرجعوإليه،فودي

الشئبزعامةالإصلاحيةاللإسلاميةالفول!نيحركةإلىثم

.فوديبنعثمان

كانالذي-الرعويالفولانيالشعبهذاأصللايزال

كانتالتيالقبائلمعظمامنأكثرزنجيةغيربدماءيتميز

أخيراايلأجناسأجفكلماءوقدما.حدإلىغامضا-تعايشه

وأنهم،مصريةأرومةإلىترجعالشعبهذاأصولأنعلى

،السنغالبلادإلىث!ا،المغربإلىمصرصعيدمنهاجروا

امتزجواالذينوهمجدا،فولاني:قسمينإلىينقسمونوهم

بخصائصهماحتفظهواالذينهمرفولانيوكاو،بغيرهم

إفريقيا،وغربىشرقىمناطقإلىذلكبعدوهاجروا.القومية

القرنفيالهوساوبلادتشادبحيرةمناطقإلىوصلواحتى

ودخل.الأقلعلى،الميلاديعشرالثالث،الهجريالسالغ

المدنسكنواالذينخاصة،الإسلامفيمنهمكبيرقسم

فيالإسلامنشرفيبدورهموأسهموا،بالتجارةواشتغلوا

علىالهوسابلادفيالإسلاميةالدولةأقامواثمالهوسا،بلاد

الهوسوية.الوثنيةالدويلاتأنقاض

أميرابلومحمدابنهبويععثمانالشيختوفىعندما

القسم:عهدهفىمزدوجةالإدارةوبقيتأسلمسلمين،

عاصمتهمنبلومحمدأ!سلطانيخضعللدولةاشحتمرقى

بنلعبداللهيخضعالغربيوالقسم)سكت(سوكوتو

الإماراتمنتتكونالفولانيةالدولةوأصبحت.فودي

القديمة،الهوساممالكمنهاتتألفكانتالتيالسبع

.بالولاياتوعرفت

الفولانيةالدولةفيالحضاريةالإسلاميةالآثار

الأولىالإسلامدولةخطىعثمانالشيخترسمبنيجيريا.

وجدهاالتيالضرائبنظممنعدلفقد.المدينةفي

الذيالماللبيتالزكاةفدفعت.الإسلاممعأختماشى

كانالتيوالجزيةوالخرأجأ!شراضريبةوهناك.كونه

.والصناعاتالحرفأربابوضريبة،المسلمينغيريدفعها

الشريعةويطق،التنفيذيةأسسلطةاعنمستقلاالقضاءكاد

المالبيتويتولى.مالكالإماممذهبعلىالإسلامية

الختلفة.الدولةمرافقعلىالإنفاق

وجنيتمبكتومنالإسلاميةالثقافيةالحركةزماموانتقل

الدولة.هذهعهدفينيجيرياشماليمدنإلىوغاو

ووجدت،العلميةوالمعاهدالقرآنيةالمدارسوانتشرت

الثقافةنشرفيمهمبدوروقامت.الدولةمناشعاية

ال!مية.ومحوالإسلامية

ثورةوأحدثتالجهاد،فريضةالحركةهذهأحيت

خلافةوأقامت،واجتماعيةوسلوكيةوثقافيةعقائدية

الدين،وجددتالإسلامىالتراثأحيتإسلامية

منكبيراوجزءاالهوسابلادكلرايتهاتحتوجمعت

اللغات!سيدةالعربيةاللغةوأصبحتاليوروبا،بلاد

تكتبالمنطقةهذهفىالمحليةاللغاتوأصبحت،هناك

فيالمؤلفاتبعضمستوىيقلولا.العربيةبالأحرف

الفترةفىآلفتالتيالكتبمستوىعنالفترةتلك

العربية.البلادفينفسها

أمراءنفوذأخذ.البريطانيوالاستعمارالفولانيدولة

جسمإلىالفسادوتطرق،يضعفالفولانيةالولايات

منكثيرخرجأنذلكأثرمنوكان.الترفوساد،الدولة

الذيالوقتفىحكمهمواضمحلطاعتهماعنأ!ثنيينا

عشرالثالثالقرنفيالبلاديدخلونالبريطانيونفيهبدأ

علىيدهمووضعوا.الميلاديالتا!ئكشر/الهجري

علىوسطوا،ام009أهـ،318عامنيجيرياجنوبي

.أم209هـ،أ032عامشماليها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الهوساالفولانيونسيكولولو،أحمدو

نيجيريايقياإفر



316مقياس،لتلفوا

أكبرمنوالفولانيونوعقودا،أقراطامايرتدينعالساالفولانياتالفتيات

نيجيريا.فيالعرقيةالجماعات

فىالحشائشمناطقفييعيشونأناسالفولاليون

فىفولانيملايينخمسةمنأكثرويعيعقإفريقيا.غربي

أغلبشرقا.الكاميرونإلىالسنغالمنغرباالممتدةالمنطقة

وسطأقليةمجموعاتعاشواكما،ماشيةرعاةالفولانيين

الأمبعضفىالفولانيونويعرف.ومتنوعينزرأعيينأناس

.بيولأوفولاهأوفولابالأسماء،الإفريقة

بالسنغالالانمايسمىإلىالفولانيينويرحبنصل

توكولوريسمونالفولانيينمنمجموعةوهناكوغينيا.

،الميلاديالسالغالقرنخلالقويةإمبراطويريةكونوا

منمعأغولانييناهؤلاءنسليتزاوجكانماوغالبا،

قبائل.منعليهينتصرون

نيجيرياإلىووصلواشرقا،تدريجياالفولانيونوانتشر

عشر.التاسعالقرنأوائلفيوالكاميرون

الثامنالقرنفيمسلمينالفولانيينمنكثيرأصبح

وبالجهاد.بالدعوةجيرانهمبينالإسلامونشرواعشر،

)ابنفوديودانعثمانأصبعأم908وأم408ومابين

فيالهوساولاياتاغلبوغزامسلما،دينئازعيما(فودي

بضعمنمكونةإمبراطوريةأسسثمنيجيريا،شمالى

قويةفوديبنعثمانإمبراطوريةوظلت،فولانيةولايات

ومازال.ام309عامنيجيرياشماليالبريطانيونغزاحتى

نيجيريا.منالشماليالجزءفييعيشونالفولانيينمنكثير

عضوأم(.599-أم09)ءوليمجيه!ولبرايت،

الحزبفيخدم.المتحدةالولاياتفىالشيوخمجلس

منالشيوخبمجلسالخارجيةالعلاقاتلجنةفيالديمقراطى

العلاقاتللجنةرئيممئاوكانأم،749حتى4591

ناقدازعيماكان.أم749حتىأم959منالخارجية

-1)579فيتنامحربفيالمتحدةالولاياتلتورط

كانالسبعينياتوأوائلالستينياتوخلالام(.759

لهتكونأنالكونجرسمنيريدونالذينأولئكعنمتحدثا

قراراتبشأنالجمهوريةرئيسسلطاتعلىأكبررقابة

عامفولبرايتقرارإصدارعلىبالعملتكفل.الحرب

الولاياتطلاببنالتبادلعملياتمولالذيأم469

الأجانب.والطلابالمتحدة

بولايةسمنومدينةفيفولبرايتوليمجيمسولد

جامعةودخل،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتميسوري

،61سنفيالأمريكيةالمتحدةبالولاياتأركنعساس

الحقودتىمدرسةوفيام259فيأركنساسفىوتخرج

درسكما،سىديواشنطنفيواشنطنجورجبجامعة

كما،الآمريكيةرودسمنمبتعثابإنجلتراأكسفوردبجامعة

إلى9391منأركنساسلجامعةعميدافولبرايتخدم

فىالأمريكيالنواببمجلسعضواوانتخب،ام419

التيكتبهفىالمتحدةالولاياتسياسةنقد.أم429

أم(بم9)46الجديدةوالحقائقالقديمةالأساطيرشملت

م(.91)67القوةغطرسة

المعروفالمتريالنظامفيالكهرباءدقياسوحدةالفولت

)3(.الحرفهوالفولتورمز.للوحداتالدوليبالنظام

الحالةفى)الفرقالجهدفرقهوالواحدوالفولت

واحدجولمقدارهشغلبذلتمإذانقطتينبين(الكهربائية

انظر:.النقطينبينواحدكولوممقدارهاشحنةلنقل

.الجولبمالكولوم

لها،الفولتيةعادةتسمىالتيالجهد،فيوالفروق

منالشحناتتدفعالتىالكهربائيةالقوىبطاقةعلاقة

عبرواحدفولتمقدارهجهدفرقوينتج.موصلخلال

أمبير.اشدتهتياراأومأمقدارهامقاومة

للقوةالأخرىوالمصادرالبطارياتمعظموتصنف

المستخدمةالأجهزةوأكثر.للفولتيةوفقاالكهربائيةالدافعة

سميوقد(.الفولت)مقياسالفولتميترهوالفولتيةلقياس

فولتا.اليساندورالإيطاليللعالمنسبةالفولت

بمالأومبمالكهربائيالتيارالأمبير،:أيفئاانظر

.مقياس،الفولتبمفولتا،كونت

الفولتيةلقياسأداةالفولتمقياس.مقياس،الفولت

ومعظم.كهربائىتيارنقطيبينالجهد(فى)الفرق

()جلفانومتراتجلفانيةمقاييسالتجاريةالفولتمقاسس

ومقياس.بالفولتيقرأتدريجوبهاعاليةبمقاومةموصلة

حذوةشكلعلىمغنطجسبهالمباشرالتيارذوالفولت

المغنطجعمىقطبيمن)طرف(قطببكلويلحق.حصان

!*
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بحيرة،فولتا461

منالقطعةوهذهأيضا.ممغنطةدائريةشبهرخوحديدقطعة

المغنطيسيالحقلتوجهنسبيا(الصلابة)قليلالرخوالحديد

المغنطجس.قطبيبنموضوعةصغيرةحديديةأسطوانةتجاه

هذهفإن،عاليةبدرجةممغنطايكونالرخوالحديدولأن

المغنطسي.الحقلتركيزعلىتعملالأسطوانة

رقيقنحاسيسلكمنملفبالأ!عطوانةويحيط

قابلأطل!اوهذاخفيرو.مستطيلإطارعلىملفوف

طرفك!!ر.أححمربائىاأضياراخلاأسهمنويتدفقللحركة

اطلف،تحركوعند.زنبركإلىموص!!المسلكملفمن

مشيرةمدرجقرصرعرأيضا،بالملفملحقةإبرةتتحرك

أجةعامقاومةدوآخرملفوهناك.بالفولتاتالقراءةإلى

.المتحركبالملفموصول،أومألافعدةإلىتصلجدا،

لالمجحرك،الاستخدامقيدأغولتامقياسيكونوحين

الملفخلالمنتياريمروعندماصفرا.الإبرةوتقرأالإطار

لذلكونتيجة.الملفحولمغنطسيحقلينشأ،المتحرك

علىالحصانحدوةلمغنطيسالمغنطسيالحقليعمل

هدهو.الملفصىقوةلإلتاجللتيارالحاملةالملفأسلاك

الملفحركةشاتالرلبروتقاوميدور.الملفتجعلالقوة

أصحيحة.اأصفوأ!تيةاإلىالإبرةموقعيشيرلحيثوتضبط

علىدائماأعوأتا3!مقيايوض!،أغولتيةاقراءةأخذوعد

قياسه.المرادالدائرةجزء

فرقمقياسالجلفاني،المقياس؟الفولت:أيضاانظر

الجهد.

البحيراتأكبرمنواحدةفولتابحيرة.يحيرة!ولتا،

وهيغانا.وسطفىوتقع.العالمفيالإنسانصنعهاالتي

فولتابحيرة

نهرعلىأكوسومبوسدخلفيقعأسذياالمائىالخزان

وقداسحد،شمالكم204مسافةفولتابحيرةتمتدالفولتا.

تبلغأم.165عامالسدبناءاممتكمالبعدتكونت

المنطقةأكوسومبوسدمحطةوتمد2،كم.4828مساحتها

فولتا.بحيرةمنالماءاسمدويستمد.الكهرلائيةبالطاقة

فاسو.بوركيناانظر:.العليا!ولتا

إيطاليمخترعام(.471782)5كوئت!ولئا،

طرازوهي،الفولتائيةالبطاريةلاختراعه،أسثموةااحخسب

فياكتشافاتعدةلهكذأصك.قديمةكهرلائيةلطارية

والخصائص،الجويةوالأرصاد،الكهربائيةالاستاتيكا

يسمىكهربائياجهازااخترعكماأصلا!رلاء.الميكانيكية

قياسوحدةوهو،الفولتسميوقدالإليكتروفور.

كوموفيفولتاولد.الفولتانظر:.باسمه،كهربائية

إليساندروالكاملواسمهالنبلاءمنلعائلةبايطاليا

فوأضا.أنستاسيوأنطونيوجويسيب

الكهربائي.لتيارا،البطارية:أيضاانظر

مخترعأم(.581-1)765روبرت،فولتن

أولوبنائهبتصميمهمعروفوفنانمدنيمهندسرأمري!ص

تطويرفىساهمكماتجارئا،ناجحبخاريقارب

.أخواصاتا

عامنوفمبر41فىفول!توأ!د.الأولىالسنوات

بنسلفانيابولايةلانكستربمقاطعةمزرعةفىأم765

بالولايةفلادلفياإلىوذهب،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

بدأثم،صائغلدىوتدربعاما17سنفينفسها

علىوالتصويربالنقشيقومنقاشابوصفهشهرةيكعسب

يبيعهاالتيالأخرىوالأشياءوالعقودللخواتمالعاج

لأم!.مزرعةأصشراءكافيامبلغاوفروقد.الصائغ

الفنانمعللدراسةإنجلتراإلىذهبعاما12سنوفى

علىقادرافولتنكانلندنوفي.وستبسجام!!الأمريكيا

بالتطوراتاهتمامهولكنفنانابوصفهمتواضعةمعيشة

الرسممارس،ام397عاموبعدتزايد.والهندسيةالعلحية

أيضئاوتعلم،والرياضياتالعلومودرسسافرثم،هواية

والألمانية.والإيطاليةالفرنسية

والترعالقنواتلتطويرحماسةفولقأولى.انحترع

لتحلمائلةأمع!ونظامالقنواتقواربمننوعينوصمبم

القنواتلشقكحتالةصممكما،القنواتاهوسةمحل

وتنبأام،797عامحواليأخواصةاإلىانتباههفولقحول

أنهاوظنالبحريةالحربفيكثيراتؤثرقدالغواصاتبأن

التجريبيةفولتنغواصاتوكانت.القرصنةمنتقللقد

عرلا2طولحط2105!شرثاطولزحطلأ

،!شمال

:،7لى!ا،هنصل!+،:لأ-"ا

مملاءكامملا!!سماحل،-ثرو!ث!3لألبموكودى!-\ا!

العاجلاا!أ!سفولئا!*%بنين
لمبروسولبالىغانا-أأ.ألومى

لم*"ئوجو/! !لأكوماسىبر

!،رو--.،\،؟نوفو.بورتو

ئم!أكوسومحو،هو!+

؟؟-اومولمحورلدعؤ!.كلووحسمححص

،أ.!صكز3ا
ع!صي؟لىكوسصبملصعثلدحلر"

حت-ءور

ميل0001002003004

كم002003004005006ة



516نهر،الفولجا

أبداتحللمولكنالسطحعلىوالطفوالغطسعلىقادرة

الماء.تحتالدفعمشكلة

الوزير،ليفنجستونروبرتقامام208عاموفي

إلىفولقانتباهبشدفرنسافيالمتحدةللولاياتالمفوض

ليفنجستونوأصبح،البخاريالقارببتطويرالاهتمام

السيننهرإلىتجريبياقارباوأنزللفوكن.العملىالشريك

الذيالثانيالقاربأما.غرقولكنه3018عاممارسفى

.بنجاحعملفقدالسنةنفسفيبنى

فيبخاريقارببناءعلىفولتنأشرف.الكليرمونت

،البخاريالشمالنهرقاربوسماهأم708فينيويورك

71وفي.كليرمونتباسميعرفبعدفيماأصبحولكنه

الناجحةرحلاتهاأولالسفينةبدأتام708اغسطس

بولايةألبانيإلىنيويوركمدينةمنهدسوننهرأعلى

فىأبحرتالتعديلاتبعضإدخالوبعد.نيويورك

تكنلم.هدسوننهرفيللركابمنتظمةرحلات

أولكانتولكنهايبنىبخاريقاربأولالكليرمونت

ويرح.والماليةالعمليةالناحيتينمنناجحةتصبحسفينة

نجاحوبعد.الركاببراحةاهتمامهإلىفولقنجاحمنجزء

ومدأخرىقوارببنىوميكانيكياماليالهقاربأول

البلاد.منالأخرىالأجزاءإلىنشاطه

الأولفولتناسمهاحربيةسفينةوبنىفولقصمم

لمولكنأم281حربفينيويوركميناءعنللدفاع

معركة.أيتخض

الكتابأشهرمنواحد(.أم778-4961)!ولتير

(أمء97)كانديدكتابهويعتبر.الفرنسيينوالفلاسفة

الكتابوهذا.لغةمائةمنأكثرإلىترجمإذ،أعمالهأشهر

،الخبرةقليلالسنصغيرشابلمغامراتوصفظاهرهفي

استقصاءالكتابأنتوضحالعميقةالفلسفيةالنظرةولكن

والشر.الخيرلطبيعةدقيق

السجنفودتيردخل.السجنودخولهالمبكرنجاحه

سجنوأودع.الحكومةمنتسخرأشمعارتأليفبتهمة

،أم717عامالباستيل

فترةخلالاستطاعحيث

أحدإلىامتدتالتيسجنه

إكمالشهرا،عشر

أوديب،المأساويةمسرحيته

فولتيرمننجاحهاجعلالتي

فىمسرحيمؤلفأشهر

فرنسا.

هذا،نجاحهولكن

فولتيرإثرعلىفجأةانتهى

ويدعىالأقوياء،النبلاءطبقةمنالشبانأحدمعمشاجرة

فيبفولتيربالزجالمشاجرةانتهتإذ،روهانديشيفيله

فيالبقاءإماالخياربعدهاوأعص،أياملعدةالباهمشيلسجن

المنفى.أوالسجن

المنفىفيفولتيرعاش.فرنساإلىوالعودةالمنفى

التقىحيثأم؟972-1726بينالفترةخلالبإنجلترا

إلىفولتيرعادالإنجليز.والعلماءوالفلاسفةالأدباءبأشهر

ولكن،مؤلفاتهمنعددبنشروقامأم972عامفرنسا،

فيهامتدحالذيالفلسفيةالرسائلكتابهظهرعندما

السلطاتغضبت،الإنجليزيةوالمؤسساتوالنظمالملك

أدينولهذابها؟تعريضالمدحذلكأنباعتبارالفرنسية

باريس.منالمؤلفوفرالكتاب

خلالشاتليهدوالمركيزةمععالقباريسمنفرارهبعد

المسرحياتمنالعديدفأنجزأمبم974و1734بينالفترة

عنوكتاب(.الطبيعة)ماوراءالميتافيزيقافيمقالةبجانب

مهمتين،فلسفيتينقصتينبجانب،نيوتنإسحقالسير

كما،الإنسانمصيرممسألةزادق،إحداهما،فىتناول

كوكبمنعملاقينزائرينهبوطالأخرىفىتخيل

من،الإنسانيةالادعاءاتكشففياستخدمهازحل،

شجعكما،الديخيةالمسائلمنالعديدعنالإجابةخلال

بالعلم.للارتقاءالعقلاستخدامالكتابهذافيفولتير

عامشاتليهدومداموفاةبعد.الأخيرةعمرهسنوات

فريدريكالإمبراطورلدعوةفولتيرالممتجاب،أم974

مشواتثلاثقضىحيث،برلينفيمعهللإقامةالأكبر،

فولتيرقولحعسب"،الفيلسوف!"الملكهذاهيمنةتحت

ريفيقصرفىسويسرا،فيفولتيرعاشذلكبعد

عادعاما،83عمرهبلغوعندما،جنيفمدينةمنبالقرب

باريس.فىوتوفيحارا،استقبالهكانحيثبمباريسإلى

.السلامدو؟ماركي،شاتليهأيضا:انظر

يجريأوروبا.فينهرأطولالفولجانهردهر.الفولجا،

نصيبدأ.الاتحاديةروممياأراضيداخلكم)0533لمسافة

جنوبكم032نحوبعدعلىفالدايتلا!منالفولجا

م228نحوالمنبععندارتفاعهويبلغ.بطرسبرجسانتشرقي

اتجاهفيالفولجانهرويجريالبحر.سطحمستوىفوق

م28نحوالانخفاضيبلغحيثقزوينبحرإلىالجنوب

نحوالفولجانهردلتاطولويبلغالبحر.سطحمستوىتحت

صغير.ونهرقناة005نحوتشملوهيأكم،06

الفولجا،نهرفىتصبالتيالروافدمنالعديدوهناك

سورا.نهرفيتلوجا،نهرأوكا،نهركاما،نهرأهمها:

الفولجا.نهرشبكةوروافدهالفولجانهرويشكل



جرادلجافو661

منأشهرثلاثةلمدةالفولجانهرمساحةمعظمتتجمد

والبحرالبلطيقبحرمنبكلالقنواتوتربطه.عامكل

.أزوفبحرطريقعنالأسودوالبحرالأبيض

القمح.شراعةصالحةخصبةمنطقةالنهرواديويعتبر

باطعادنوغنى،أضفطيةاللصناعاتضخممركزأنهكما

وتش!ط!.اصبوتاسواواطلحالطبيعىالغازخاماتبهويوجد

صيدمواقعأكبرمنواحداقزوينبحرمعالفولجادلتا

أستراخانمدينةالفولجادلتافيوتوجد.العالمفيالسمك

الكافيار.صناعةمركز

مهمتانصناعيتانمدينتانتقومالفوبشواطئوعلى

كذلك.وجوركيسابقا()ستالينجرادفولجاجرادهما

،ساراتوفمث!،أخرىمهمةمدنالنهرشاطئعلىتوجد

تسعالفولجاشاطئعلىوهناكوسامارا،،وكازان

أجحيراتامنأحديدوا،مائيةكهربائيةطاقةمحطات

نهرطوأ!علىتقوماكتىأسسدودامنتكونتالتيالصناعية

:الجنوبإلىأ!الشماصت-هىأجحيراتاوأكبرالفولجا.

وبحيراتوسامارأ،لوفجورود،ونيزنى،رايبنسك

الصناعية.فولجاجراد

الجغرافية.كتاباتهفيالفولجانهربطليموسالعالمذكر

منالناسانتقالفيكبيرةأهميةذاالنهرحوضكانوقد

فيقويةبلغاريةإمبراطوريةهناكوكانتأوروبا.إلىآمميا

فولجاجرادمدينةكانتوقدالفولجا.ونهركامانهرملتقى

الانتصارفيهاحدثالتىستالينجرادلمعركةمسرحا

أ!ثانيةاأحاطيةاالحربفىألمانياعلىالرئيسيالسوفييتي

أ!دىأ!ميرتاالإحساسابداماوكثيراأم(.1459)939

أغانيهما.فطالفولجاتجاهالناس

تقعو!روسيا.فىمهمةصناعيةمدينة!ولجا!جراد

كم004نحوبعدعلىالفولجا،نهرمنالغربيةالضفةعلى

نسمة.96!/000سكانهاعددويبلغالنهر.منبعأعلى

والالاتوالجراراتالألومنيومفولجاجرادمصانعوتنتج

.ال!خرى

.الميلاديعشرالثالثالقرنفيفولجاجرادتأسعست

،أم29ءعاموفيتسارتسين.الأصلياسمهاوكان

جوزيفالسوفييتيللزعيمتكريماستالينجرادالمدينةسميت

التىالألقابمنستال!تجرد،م6191عاموفي.ستالين

فولجاجراد.باسمالمدينةتسميةفأعيدلهمنحت

أم(،أ-459)939الثانيةأطيةالعاالحربخلالوفي

داخلالألماناندفاعفىمهمةنقطةفولجاجرادكانت

المدينةعنالمسلحةالقواتدافعتوقد.السوفييتيالاتحاد

بعدكبيراألمانياجيشاالنهايةفيتأسرأنواستطاعت

مائىسدبناءتم،الثانيةالعالميةالحربوبعد.طويلةمعركة

قريباالفولجانهرعلىمائيةكهربائيةطاقةومحطةضخم

المدينة.شمالمن

معركة.ستالينجراد،:أيضاانظر

حدإلىبهاقامالتىللإنجيلأيرتينيةاالترجمةالفولجيت

فيجيرومالقديعرإسهاماكملقدر.جيرومأغديساكبير

مكاناصفولجيتاحلوقد.م504عامفيأغولجيتاإعداد

الأساسيالإنجيلبالفعلوأصبح،المبكرةاللاتينيةالنسخ

الكلمةمنجاءتفولجيتوكلمة.الغربيةللكنيسة

الرائج.أوالشائعتعنىالتياللاتينية

الفولجيتباعتمادترنتمجمعقامام546سنةوفي

ويحتوي.الأساسيةالكاثوليكيةالرومانيةالترجمةأنهعلى

التسعينياتحتىتصدرلممنقحةطبعةعلىالرسمىالنص

الترجمةوتسمى.الميلاديعشرأصسادساأغرنأس

فو،داوايأوريمزداوايإنجيلأطفولجيتأغديمةاالإنجليزية

فيالقديمالإصحاحنشرحيثفرنسا،ايداوباسمسميت

نشربفرنسا.ريمزفيأم،061-أم906لينماالفترة

منالفترةوفى،ام582سنةفيالجديدالإصحاح

ريتشاردالإنجليزيالأسقفقام،ام763إلىأم947

الإنجيلشالونرطبعةوظلت.داوايإنجيلبمراجعةشالونر

عامحواليحتىبالإنجليزيةالناطقينللكاثوليكيينالأساسى

عشرلأالثانيبيوسالباباشجع،العامذلكفى.أم439

ترجمةوضععلىالكاثوليكىبالإنجيلالمحتص!تالأكاديميين

وقد.والعبرانيةالإغريقيةأخصوصاإلىتستندعصرية

الكاثوليكيين.لاستخداممؤخراترجماتعدةاعتمدت

الفولجيت.إلىاستنادأتمتالترجماتتلكمنقليلاوأححمت

والإغريقيةالعبرانيةالنصوصعنالفولجيتيختلف

قسمتالتيالطريقةوفيالكتببعضأس!اءفىللإنجيل

الفولجيتإصحاحويحتوي.والمقاطعالفصولبعضبها

بعضعلىأيضا،القديمالإغريقيالإصحاحمثلالقديم

المقدسةالأسفارمنجزءاالبروتستانتيعتبرهاالتيالكتب

صحتها.فيالبروتستانتيشكالتىأعتاباتاوهي

لجنةقامتام،779ممنةوحتىأم969عاممنذ

جديدةلاتينيةترجمةباعدادالسادسبولالباباعينها

فىحدثالذيالتقدمالترجمةهذهوتعكس.للإنجيل

الفولجيتلغةبأسلوبتحتفظول!صهاالإنجيليةأ!دراساتا

-.مفرداتهام!وال!ستير

مصمم(.8391-981)ءبكمنسترفولر،

فيوأحتياجاتهاالحديثةالحياةتقنيةفيتخممصأمريكي

تومسيعفيشديداهتماملهكانالتسوير،وأسوجةالبنيان

بيئتهممنكبيرةمساحاتعلىالسيطرةعلىالناسقدرة



617فون

أثرتصميماتهوتبين.بالطيعةلصيقةبعلاقةالاحتفاظمع

رباعية.سطوحابوصفهاللطيعةالجزئيةالتركيبات

مجالاتفيالتصميممشاكلمنكثيرافولرحل

منأثرهانتشر.والمدنوالعماراتالسياراتمثلمتنوعة

يعرضمقالاتهمنومجموعةوتدريسهمحاضراتهخلال

أم(.)639وتكاملأفكارمثلوتصميماتهنظرياتهفيها

بولايةميلتونفيفولربكمنسترريتشاردولد

اهتماماوحاز،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتمالمماشوسيتس

سابقالمعادنمنكلهمنزلبتصميمأم279عامعالميا

،3291بينوما.ديماكسيوندارعليهأطلقالتصنيع

شكلعلىعجلاتبثلاثثوريةعربةصممأم359

(ام459-1)939الثانيةالعالميةالحربوبعد،رصاصة

التصنيعسابقالوزنخفيفكبيرسياجتصميمعلىركز

الجيوديسية.القبابسماه

ألمانيكيميائى(.8821-0081)دريدرلك!ولر،

يمكنلاالعضويةالموادبأنالاعتقادتغييرإلىتجاربهأدت

.الحيواناترللنباتاتالحيةالأجسامفيإلاتتكونأن

قاممنأولوكان،البريليومعنصرعزلفيفولرنجح

.الألومنيومأنظر:.بالألومنيومالخاصةالجاذبيةبقياس

التىبالطريقةشبيهةالفوسفورتحضيرفىطريقتهوكانت

وتعتبر.الأولىالعالميةالحرببعدمستخدمةكانت

البوليكوحمضالسياناتمركباتعلىفولردراسات

للعلم.الأهميةمنكبيرةدرجةعلى

مينامفرانكفورتمنبالقربإشيرزهايمفيفولرولد

فيالكيمياءأستاذمنصبأم836عاموفمغلبألمانيا.

جوتينجن.جامعة

مصرحياتفيالشخصياتأشسهرمنواحد!ولستا!

هنريجزءيفىويظهرشكسبير.وليمالإنجليزيالكاتب

بمماتهدورهانتهى.المرحاتوندسورزوجاتوفيالرابع

وذكاؤهالغليظةالبدينةفولعستافهيئة.الخامسهنريفي

شعخصيةجعلتهعندهالبشريةالضعفونقاطالفكا!ط

وانغماسهوجبنهتفاخرهأنإلا.بالعطفوجديرةمحبوبة

الأميريصبحعندما.خطرةضعفنقاطكانتذاتهفي

نأاللائقمنلي!رأنهيدركملكا،(فولستاف)صديقهال

ولكنه.فولستافهالفينبذالرجلذلكمثلمعيرتبط

إنساني.هوماكلينبذهذهبفعلته

واحدةتعد.ألمانيةسياراتصناعةشركةلمحولكسوا!جن

شركةتصنع.الركابلسياراتالمنتجةالشركاتأكبرمن

ولديهاسنويا،مركبةملايينثلاثةحوالىفولكسواجن

وتتبع.العالمأنحاءمختلففيبلدانتسعةفيمصانع

فولكسواجن.لشركةأوديالسياراتصناعةشركة

غيارقطعفولكسواجنتصنع،ذلكإلىوبالإضافة

شركةأيضأالشركةوتدير.الصناعيةوالمحركاتالسيارات

عالمية.نقلوشركةوبنكامكاتبومعداتإلكترونيات

الخنفساء،باسمتعرفالتىالسيارةأصبحتوقد

شعبية.السياراتأكثرمن،فولكسواجنتصنعهاالتي

القرنثلاثينياتمنتصففىصممتقدوكانت

يدعىنمساويمهندسبتصميمهاقامحيث،العشرين

وقويةصغيرةسيارةتكونأنأرادهاالذي،بورشفيردناند

كلمةوتعنيثمنها.دفعالناسمعظميستطيع

سياراتأولوكانت.الشعبسميارةالألمانيةفولكسواجن

إلىالوقتذلكومن.أم459عامصنعتقدخنفساء

سيارةفولكسواجنأنتجت،السادسالعقدمنتصف

أوقفت،ام789عاموفي.رئيسيبشكلالخنفساء

ألمانيا،فىمصانعهافيالخنفساءسياراتصناعةالشركة

البرأزيلمنكلفىصناعتهافياستمرتولكنها

ونيجيريا.والمكسيك

شركةالألمانيةالحكومةأسعستأم،379عاموفي

رئيسىبشكلمملوكةالشركةفإناليومأما.فولكسواجن

فىللشركةالرئيسيالمقرويوجد.الخاصللقطاع

بألمانيا.وولفسبرج

التصنيع.:أيضاانظر

الشعبى.التراثانظر:الفولكلور.

فيالوسطىالمنطقةفيمحليحكممنطقةلمحولكيرك

نسمة913و.38حواليلممكانهاعدديبلغأسكتلندا.

والصناعاتالضوء،لهندسةمزدهرمركزفولكيركومدينة

الموادوإنتاج،الكبيرةالمراكبصناعةتتضمنالأخرى

والمكونات،والحلوياتالملابسوصنع،الكيميائية

ويوجد،الخامالصناعةوخشب،والبلاستيك،الإلكترونية

بنىولقدللتكرير.مهمةمصفاةموثجراندميناءفى

بقاياهومازالت.أم43عامفىأنطونينحائطالرومان

ستيوارتتشارلزبقيادةالأسكتلنديونالثواروهزم.قائمة

.م1746عامفيفولكيركفىإنجليزياجيشا

الأسكتلندية.الوسطىالمنطقةأسكتلندا،:أيضاانظر

.فولهاموهمرسميثانظر:.!ولهام

علىوكان،الرومانيةايلأساطيرفىالحقولآلهةأحد!ون

تماثلالفوناتكانت.حيوانونصفإنساننصفهيئة

(.الإغريقيةالأساطيرفيالغابات)إلاهاتالساتيرات



فرنهر،براونفون618

واحدأم(.أ-779)129فرنهر،براونفون

عبراسسفرفيوخبير،الصواريخمهندسيأوائلمن

أرسلالتيالصواريخببناءقامتفرقعدةرأسالفضاء.

علىهبطأمريكيوأولالفضاءإلىأمريكيأولعليها

أغمر.س!إ

فيرزيسك،)الانبألمانيافيرسيتزفيبراونفونولد

،أم329سنةوفي.طفلوهوالصواريخوعرفبولندا(

دوراوأدى.أطصواريخألمانيابرنامجفيمستشاراأصبح

لهأصالتالذي(ن2-)إفالصاروحتطويرفيرئيسيا

-1)963اخانيةاأ!ا!يةاالحربخلالالحلفاءمدنألمانيا

رئيسهيملرهريكحاهـأ!أم144عامفيأم(.459

الألماني،الصواريخبرنامجتولي،النازيأصسرياالبوليس

ولكن.معهالتعاونشفضهالسجنبراونفونبإيداعفقام

وفى.السنةتلكفيبعدفيماسراحهأطلقهتلرأدولف

الألماناالعلماءمنمجموعةبراونفونقاد،أم459سنة

أرسلألمانياومن.المتحدةالولاياتلجيمقأنفسهموسلموا

عالما11ملأبراونفون

المتحدةالولاياتإشىآخر

الصوارتأنظمةشىللعمل

مأ5!0سنةوفى.الموجهة

براونفونبتعيينالجيمققام

ردستونترسانةفيوفريقه

ألاباما،بول!ية،هنتسفيلفي

أمريكيصاروحأوللتطوير

في.الحركةذاقماضخم

براونفونفرنهرأصئفون،م5591لعشة

أمريكئا.مواطنابراون

مراحل،الأربعذاجوبيترصاروخبراونفونفريقطور

الصناعيالقمروهوأمري!يصناعيقمرأولأطلقالذي

المجموعة،طورتهآخرصناعيقمروهناك(.1)إكسبلورور

شبردألانعليهسافرالذيردستونالصمناعيالقمروهو

الأخرىبراونفونمشاريعومن.أمريكيفضاءرائدأول

صاروخأطلق،أم969لحشةوفي.ساتورنصواريخ

هبطمنأولثانواالذينالفضاءروادممفينة)5(ساتورن

القمر.سطحعلى

إلىوفريقهبراونفونالجيشنقل،أم069سنةفي

فيالجديدمارشالسيجورجالفضاءرحلاتمركز

الوطنيةوالفضاءالطيرانإدارةتديرهالذي،هنتسفيل

فونناساعينتأم،079مشةوفي)ناسا(.الأمريكية

،أم729سنةوفي.التخططمديرنائبوظيفةفيبراون

إندفيرشايلدشركةمعليعملناسامنبراونفونامعتقال

الصناعاتفيمتخصصةضخمةشعركةوهيستريز

منالوطنيالفضاءمعهدرئيص!منصبشغلث!.أعضائيةا

إلىتسعىمؤلسسةوهيام،779عامإلىأم759عام

الامريكي.لبرنامإلفضاءالجمهورفهمتطوير

الفف!اء.رحلاتأيضا:ان!

داءفيلبراندفونمرض.مرصثيلبرائد،لمحون

عاديغيروبشكل،طويلةلمدةالجلدفيهينزفوراثي

)الناعورية(.الهيموفيليابمرضشمبيهوهو.يجرحعندما

طويلةلمدةخارجيانزفايسببأنهفيعنهيختلفأنهالأإ

إلىوبالإضا!.داخلينزفيصحبهأنيندرأح!.

ولكن،الرجالمنأ!يموفيلياامرضىمعفمأفإن،ذأطث

المرضوهذأ.الجنسينكلايصيبفيلبراندفونمرض

فيشيوعاأكثرولكنهأ3العاأنحاءجميعفيمنتشر

المرضوصفمنأولوكان.ال!لممكندينافيةالدول

فيلبراند.فونأريكالصبيبا

موادعلىالدميحتويأنيجب،التجلطلحدوثر

فونمرضويحدث.التجلطعواملتسمىمختلفة

يسمى،العواملهذهمنواحدفينقصنتيجةفيلبراند

منالمرضبهذاالمصابينمعظمويعانيلمحيبراند.عامل

بعضولكن.الأنفمنماي!صنعادةحفيو،لرف

وأالأمشانخلعبعدخصوصاحاد،بشكلينزشوناطرضى

للمريضاتوتعطى.الولادةأوالجراحيةأعملياتاعقب

طريقعنفيلبراندعاملعلىتحتويالدممنكميات

أسيتيتديسموبريسينباسمدواءأتبتكذلكأ!ريد.ا

المرضى.بعضعلاجفيفعاليته

عالمأم(.579-1)309جون،نيومانفون

الرياضيةالأسسبعنوانلحثاكتببارزرياضيات

البحثهذاأوضحوقد.أم449سمةفيالكململيكانيكا

شرودينجرإيرفيننظريةهمامختلفتيننظريتينتكافؤ

ميكانيكاهيسينبرجوفرنرون!ية،الموجيةالميكانيكا

والسلوكاللعباتنظريةشهرةكتبهأكثركانالمواد.وربما

وسكارمبنكتبهأسذيا(،م4491)الاقتصادي

بحثمجموعةأولتشكيلفيوساعد.مورجينستيرن

.بالمناخأ!ددياللتنبؤ

الحواسيبتصميمفيكبيرةمساهمةنيومانفونأسهما

تطويرفيضروريةكانت!التياصسرعة،اعاليةالإلكترونية

لجنةفيعين،ام559سنةوفي.الهيدروجينيةالقنبلة

ولدالذينيومانفونأصبحوقد.الأمريكيةالذريةالطاقة

.ام379مشةفيأمري!جامواطنابالمجر،بودابعستفي

مستوىدقياسالفونوحدةتستخدم.و!حدة،الفون

الصوتعلوومستوى.المستمعيدركهكماالصوتعلو



961فونتينبلو

لصوتبالديسيبلالصوتضغطلمستوىمساوبالفونات

وتصل(،ثانيةلكل)ذبذباتهرتزأ!...ترددلهآخر

06الضغطمستوىذوفالصوتالعلو.بنفسالمستمعإلى

06علومستوىلهمثلا،هرتز000.1وترددديسيبل

لأنهبمقياسالصوتعلومستوىقيالرولايمكنفونا.

البيانيةالرسومشانذلك،ومع.المستمعحكمعلىيعتمد

الصوتيةالضغوطعندالعلومستوياتلتقديرتستخدمقد

الختلفة.والترددات

.الموت؟الديسيبل:أيضئاانظر

مؤلف.(م8591-2781)لفراوليمز،فون

البريطانيين.المومميقيينأشهريعتبرإنجليزيمومميقي

الإنجليزيةالشعبيةالأغانيأسلوبموسيقاهتتضمن

وقد،التيودوريةالكنيسةألحانإلىإضافةوطبيعتها،

ومميزا.غزيراالموسيقيإنتاجهكان.بتعمقكليهمادرس

عاملحنهاالتيالسادسةالسيمفونيةأعمالهبينمن

مأ529عامالمهاجررحلةأوبراولحنام،479

غيرالقارةسيمفونيةعنوانتحتالمسابعةوالسيمفونية

.ام569عامالثامنةالسيمفونيةلهوصدرتالمأهولة

إليزابيثالملكةتتويجفيخاصةموسيقىوليمزلحن

.ام539عامالثانية

مقاطعةفي،إمبيتيداونمدينةفيوليمزفونولد

الموسيقىأنالموسيقارهذايعتقدإنجلترا.فيشايرفلاوستر

غرارعلىتبنىأنيجبالحديثةالكلاسيكيةالإنجليزية

كانتالتيالموسيقىنمطوعلىالتقليديةإنجلتراأغاني

السابعالقرنومطلععشرالسادسالقرنأواخرفيسائدة

الميلاديين.عشر

الأغنيةجمعيةفينشطاعضوأوليمزفونأصبح

ترأتيلمجموعةحرركما،أم409عامالفولكلورية

كتبقدفونكان.ام509عامذلكوكانإنجليزية

أماأم،019عامبالتحديدصدرتبحريةسيمفونية

عامفصدرتلندنيةسيمفونيةبعنوانالأخرىسيمفونيته

خصيصاأعدتالتىالأعمالمنعددبجانبأم419

تشمل(.الكاملةالموسيقية)الفرقةالأوركسترالتعزفها

منمتحررةموسيقيةمقطوعاتالأخرىالمشهورةأعماله

فانتازياالأعمالهذهبينمن،التقليديالشك!قيود

عامتاليستوماسالكاتبمنمستقاةفكرةعنألفها

عنوانتحتأم129عامصدرتوأخرىأم919

مقطوعتهصدرتام929عاموفى.المحلقةالقبرة

ام349عاموفيحب.قصةفىجونالسيدالموسيقية

الأكمامفانظزياتدعىأخرىمقطوعةلهصدرت

الخضراء.

توجدالتيالحيوانيةالحياةعدىيطلقالذيالاسمالفوئا

الزمن.منمحددةمرحلةفيأوالعالممنمامنطقةفى

مكانفىالنباتيةالحياةتعنيالتىفلوراكلمةتقابلو!ط

التحدثيمكنناوهكذامحدد.زمنأوالعالممنمحدد

العربيةالجزيرةفي(والحيوانات)النباتاتوالفلوراالفوناعن

سابقة.جيولوجيةفترةفيأو

نصمة.08.2.سكانهاعددتوفالو.عاصمة!وظ!وتي

،الهادئالمحيطجنوبفىوبلدصغيرةجزيرةوتوفالو

العالم،فيالوطنيةالعواصمأصغرمنواحدةوفونافوتي

مرجانيةصخورهذهواتول.اتولفىجزيرةأكبروهي

بالبحر.اتصالعلىضحلةببحيرةتحيط،حلقةشكلعلى

ومساحتها،صغيرةجزيرة03منتتكونأتولوفونافوتي

فونجافيلقريةفييعيشونوالناسهكتارا.028حواليمعا

توفالو،حكومةمقرفيهايوجدالتيفونافوتيجزيرةعلى

بحريرصيفويوجد،كذلكوسجن،وفندقومستشفى

موقعافونافوتيكانت.فونافوتىمنقريبمكانفيومطار

العالميةالحربخلالالمتحدةللولاياتعسكريةلقاعدة

أم(.549-1)939الثانية

منتهب،جافةدافئةريحالجا!الداقئلأالفوول

أعلىإلىارتفاعهامعرطوبتهاتفقدفالريح.جبل.جانب

الاخرالجانبعلىتنحدرعندمابالضغطوتسخن.الجبل

امتدادوعلىالألبجبالفيكثيراالفونةتهب.الجبلمن

بالمممهناكتعرفحيث،الروكىلجبالالشرقيالمنحدر

فيسريعةتغييراتالرياحهذهتحدثماوغالبا.الشينوك

ومونتاناهارفرفيالحرارةارتفعتفمثلا،.الحرارة

عندوأحدةساعةخلالم518مقدارالمتحدةبالولايات

.ام489عامفببراير51فيالشينوك5رياهبوب

سرعةالمفاجئةالشينوكرياحأوالفونة،تسببوقد

هبوبها،حينالمناخعلىتؤثرماوغالباالجليد.انصهار

.المجاورةالأماكنفيعليههوممادفئاأكثرفتجعله

ألمافط،فيلسوفأم(.029-1)832فلهلم،لمحوت

عامالتجريبيالنفصعلممعاملأوائلمنواحداألسر

كلتتضمنالنفسعلمدراسةطرقأناقتنع.ام987

فيولد(.النفسية)الملاحظةوالاستبصارالمعمليةالتجارب

بألمانيا.،بادنفينيكاراو

تثتهر!فشمالىفيصغيرةمدينة!وئتيئيلو

تقوم.مجاورةغابةفىالواقعالضخمالريفيبقصرها

عددباريعر.شرقىجنوبكم06حوالىبعدعلىالمدينة

نسمة.96715السكان
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قصورم!فونتينبلوقمر

المتمهيرة.المهضةعصر

دأنماطهالبناءاشتهر

ودواخلهالمتايةالمعمارية

وحدائقهالمزخرشة

الجميلة.

القرونقلاعإحدىالأولفرانسيسالملكحول

عشرالسادسالقرنأوائلفيفونتينبلوقصرإلىالوسطى

الديعشرالثالثلويسالملكمنهالكثيرولنى.الميلادي

ملوكوامشمر.أم436عامإلىام016عاممنحكما

القرنأواخرحتىوتحديثهالقصرإلىالإضافةفىفرنسا

أنماطمنالعديدعنأعصراينملذلك.الميلاديعشرالثامن

اضقوتروا،اهلونةأصلوحاتامنحثيروفيهوالزخر!.المعمار

لريماتيشيوفرالسيس!ضالإيطالي!تالفنالينأعمالمن

فرائسيسأ!ة:صااشقصقاعةوتظههر.روسووفيورينتينو

أيضاالقصرويضم.أخاذةفنيةأعمالأخاصةبصفةالأول

الإمبراطورةجمعتهاالتيالصينيةالفنيةللقطعصغيرامتحفا

الثالث.نابليونالإمبراطورزوجةإيوج!ت

فيصيفيا.منزلآالقصرفرنساملوكمنكثيرا!شخدم

عرشعنالأولنابليونالإمبراطورتخلىام481عام

القصر.هذافيفرنسا

!!م!!دولةالفونج!ي!ز.مملكةالفودج،

هـ،أ237-019أعوامل!تالواقعةالفترةفيالسودان

الزرقاء.أصسلطنةاأيفئاوتسمى.أم4051-182

حدثالذيالقويللتحالفنتيجةالمملكةتلكظهرت

بعضفيالفونجأص!!يعود.والعبدلابالفوبخبين

عقبفرواالذينالأمويينبقايامنأنهماإلىاشوايات

.العباسبنيدولةوقيامدولتهمسقوط

الرجلجماعأطهعبداالشيحسلالةفهمالعبدلابأما

ذلكفيالسودانفيالعربيةالقبائلوحدالذيالقوي

الشيخوالدوهو،العربيةالقواسمةقبيلةوزعيم،أ!قتا

العبدلاب.شيوخأقوىالمانجلكعجيب

القرنفيالسودانإلىالعربيةالهجرةموحاتلدأت

القرنفيذروتهاوبلغت(الميلادي)التاسعالهجريالثالث

منطقةوصلتحتىكثيرةمنافذمنوتدشقتعشر.الرابع

لرنو.-كانم

المقرةمملكتىعلىالقضاءفيأعجراتاطذهأسهمت

.السودانووسطشماليفيقامتاالل!تأضصرانيت!!اعلوةو

والسياسيةالاجتماعيةالحياةتطورمنالرغمفعلى

تماما،تستقرلمالأحوالفإن،السودانوسطفيوالثقافية

مواطنحولالعربيةالقبائلليننزاعاتلوجودوذلك

مصربينالتجارةتدهورعلىذلكفانعكس.الرعي

الاقتصادية.الحالةتدهوروبالتالي،والسودان

إنشاءإلىالحاجةظهرتوغيرهاالأ!مبابلهذه

والقبائلالجماعاتشتىلهاتخضعقويةمركزيةحكومة

القديمة.التجاريةالطرقوحمايةالأمنالإقرارالمتنازعة

تتحدث،علوةأحوالفيهاالغموضاكتنففترةبعد

التاسعالقرنأوائلفيدونتالتيالمحليةالختلفةاشوايات

م-الفوجقبيلةزعيم-دنقسعمارةأفتحاعنعشر،

التحالفهذاوقادهما،القواسمةقبي!ةزعيمجماععبدالله

اتحاديةإسلاميةدولةوأقاما،عليهوتغلباعلوةملكقتالإلى

بالسلطةوعرفت،السودانأرضفيسنارعاصمتهاقوية

.ءلزرقاا

،علوةفيالملكعمارةيكونأنعلىالزعيماناتفق

يحكموأن،المنطقةفيالأقدمالمشيخةوشيخالأكبرلكونه

ع3+-3
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مدينةالفونجواختط.لحلوةالضبيالإلمجمجماععبدالله

،أم405هـ،019سنةلهمعاصمةوجعلوهاسنار

لهم.عاصمةوجعلوهاقريمدينةالعبدلابواختط

إسلاميةدولةأولقيامالاتحادهذانتائجأبرزمنكان

فىنمتالاستقرار،منفترةفيالبلادأدخلت،سودانية

لممودانية.عربيةإسلاميةحضارةضوئه

الحياةفيالاتحاديةسنارمملكةإسهاممجالات

الطرقفعبدت،الحجاجبرأحةاهتمت-أ.الإسلامية

خاصةوقفيةمنازلوأقامت،المقدسةالأراضيإلىالمؤدية

.هناكبا!اثارهامازالتالمنورةالمدينةفيبهم

التىوالزيناتالتحسيناتمنكثيرفيساهمت2-

حركةفيشاركت3-.الشريفينالحرمينعلىأجريت

النصرانية-علوةمملكةعلىقضتحينالإسلامىالجهاد

حاربتكما-بالسودانالإسلامنشرسبيلفيعقبةاخر

اتصالعلىكانتأنهاوتبين.نفسهللغرضالأحباش

قبيلةوحاربت،الغرضهذالتحقيقمصرفىبالمسلمين

الديخىالسلطانعلىخرجتعندماالبجاويةالمناع

الدعوةتنشيطعلىعملت4-.للدولةوالسياسي

الفقيهبذلهاالتيللجهودتشجيعهاذلكودليل،الإسلامية

إسماعيلبهاقاموالتي،النوبةجبالفيالبديريبدوي

إبانالعلميةبالحركةنهضت5-كندكرو.جبالفيالولى

للعلمبحبهعرفالذيالمانجلكعجيبالشيخحكم

لتلقىمصرإلىالدولةهذهأبناءبعضرحلفقدوالعلماء،

رواقيسمىبالأزهررواقلهموكانبالأزهر،العلم

هؤلاءبينومنهذا.يومناإلىموجودامازالالسنارية،

اللقانىالدينشمسعنالعلمأخذالذيالعركيمحمود

أسسوطنهإلىعادوعندما.اللقانيالدينناصروأخيه

وأليصر(الحالية)توتيالحسانيةبينمامدرسةعشرةلممبع

الشريعةأحكامأصلمنأولالعركيويعد(.الحالية)الكوة

الهجريالعاشرالقرنأوائلفي،المنطقةهذهفىالإسلامية

(.الميلاديعشر)السادس

قدوالقرىالمدنأن،الدولةهذهأعلامسيرمنويلحظ

تولتمعينةدينيةبيوتاوأن،إقاماتهمأماكنفينشأت

عليهاالوافدينالطلابوإيواءوالمساجد،المعاهد،تأسيس

فىباقيةالأسرهذهاثارزالتوماالبلاد،فىالتعليمونشر

والعيلفونوتوتيوشنديوالدامروبربرالشايقيةبلاد

.المدنمنوغيرهابانضواوأمحرازوأبىوكترانج

فىللإسهاممصرعلماءبعضسنارإلىمصرمنوقدم

والشيخالقناويمحمدالشيخمثل،العلميةالحركةهذه

عليهماتتلمذاللذينالكيجاني،فرمبنعليبنمحمد

والحجاز،المغربمنعلماءوقدمالبلاد.علماءمنكثير

البلاد.بهذهوالدينيةالفكريةالحياةفيأيضاأسهموا

621فوندا،هنري

إلىالمملكةهذهسقوطيرجعسنار.مملكةسقوط

صراعاتحدوث-أأظهرها:من،وعواملأسبابعدة

الفونج:الحكمفيالشريكينبينمسلحةداخلية

بعضتمردإلىالصراعاتهذهأدت2-.والعبدلاب

الشايقية.مشيخةتمردمثل،المركزيةالسلطةعلىالأقاليم

يمثلونوالهمج.الفونجسلطةعلىالهمجالوزراءتسلط3-

الجزيرةجنوبيتسكنكانتالتيالأصليةالشعوببقايا

بعضويقولسنار.دولةقيامعند(السودان)وسط

غزاعندما4-.والنوبةالعربمنخليطإنهمالمؤرخين

فيأم،182هـ،2371عامالبلادالمصريالتركيالجيش

فيالشايقيةمنإلامقاومةيجدلمباشا،عليمحمدعهد

بسهولة.أخفحإلبلادولذا،الشمال

أمريكيةسينمائيةممثلة(.-ام)379!جين!ولدا،

منهاكثيرإنتاجفيشاركتفيلما،35حواليفيظهرت

الخاصة.شركتهاطريقعن

عنممثلةأحسنبوصفهاالأكاديميةجوائزفوندانالت

المنزلإلىالعودةأم(؟719)كلوتفيلميفيدورها

ام(.)789

سيمونجينولدت

.نيويوركمدينةفىفوندا

غيرأفلامهاأولوكان

وتشملام(.069)معقول

علىمشيةالأخرىأفلامها

الموحشالجانب

بالوالقطةام(بم)629

بارباريلاام(؟69)5

فونداجينيقتلونإنهم1(؟)689

كذلكأليسواالجياد،

أم(بم)979الصينيةالحالةأم(بم)779جولياام(بم)969

معاشتركتأم،89أعاموفىام(،)879التاليالصبح

ذهبية.بركةعلىتمثيلفىفونداهنريوالدها

وبنشاطهاللحربالمناهضةبآرائهافونداعر!ق

علىالمحافظةعنببرامجهاأيضاعرفتكما.السياسي

البدنية.اللياقة

أمريكئاممثلاكانأم(.-829ا09)5هلريلمحولدا،

بتصويرهشهرةنال.السينمائيةالأفلاموفيالمسرحعلى

العفويوبأسلوبهخلق،ذويمرموقينرجاللشخصيات

أشهروكان.فيلما08منأكثرفىفونداظهر.التمثيلفي

السيدالفكاهيةالمسرحيةفيالرئيسيةالشخصيةأدواره

فيلموفيام(،9)48المسرحعلىأداهاالتي،روبرتس
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وفازأم(.59)5سينمائي

اللأكاديميةبجائزة

؟كأ؟أفضلبوصفهأم(819)

كأفيلمشيدورهعلىممثل

لمإ-4!لمبالاشتراكذهبيةبركةعلى

جين.مإبنته

كا"%!/وبالإعجابوقوبل

لأ*!ص.ني!الصنوبرةدربللأدائه

فوندافريالسيد(؟م91)36الوحيدة

الصغيرلينكولن

أعنابأم(،)939

حادثم(،)1641حواءوالسيدةأم(،49)0الغفب

اء(.)657غافبارجلاعشراثناأم(،429)المنعطف

ممينمائى.ومحرخممثلأيضابمبرابنه

نبراس!صافيآيا،ند،جراندفيفونداجينزهخريولد

العرضفيالأدائهمرةالأولأجيزوقد.المتحدةبالولايات

أم(.)349جديدةوجوهبرودوايمسار!قدمتهالذي

ا!لزارعزواجفيلمافيالسيسمائىعملهواستهل

!ميرتهحصانفقدأم(189)حياتىفوندا:أماأم(.)359

تية.لذاا

.(الحوى)اممساحما!هندورالر:لظرا.خليج،!وئسيكا

هاميناؤ5مدنهاصبروأماديرا،جزرعاصمة!وئشال

الجرروححذه.سممة63848سكانهاعدديبلغ.الرئيسي

عنبعيدا،الأطلسياالمحيصأوتمثي،للبرتغالتابعة

علىفونشالوتقعلإفريقيا.الغرليالشماليالساحل

أ!باالمدينةومناخماديرا.لجزيرةالجنوجمطالساح!ط

محببا.منتجعايجعلها

وفي.أم142عامفونشالالبرتغاليونالمستوطنونلنى

إلىترجعوكاتدرائية،الجميلةالحدائقمنكثيرالمدينة

السياحةعلىاقتصادهاويعتمدعشر،الخامسالقرن

وبهاالمطرز،والتيلالخزفأيضاوتنتجالسكر.وتصدير

أوروبا.بغربتربطهاجويةوخطوط،حديثمطار

علىسجلتأصواتاينتججهازالفودوعكرا!

باسماأيضاالفونوغرافأجهزةوتعرف.سمعيةأسطوانات

أخسجيلاسعتعمالهاوينتعتر.الحاكياتأوالغراموفونات

إلىأيضاالناسوينصت.والرقصل!سمعالمو!عيقى

الدراميةلالتمثيلياتالخاصةالفونوغرافأسطوانات

منال!ضيروتستخدم.والمحاضراتالشعريةوالقراءات

عاليةجودةذاتفونوغرافأجهزةالإذاعةمحطات

الأثير.علىالإذاعيللإرسالأسطواناتلتشغي!!

علىمنهماكليعتمدالفونوغرافمننوعانهناك

الطرازويعمل.وبثهالصوتلتسجيلمحتلصمنفاأ

بطريقةالفونوغرافاتمنشيوعاالأكثراوالأقدما

ماتخزينيتمالطريقةهذهوفي.التماثلىالتسجيل

موجاتشكلفيالأصليالصوتموجاتيماثل

بلاستيك.قرصسطحعلىحلزونيةمجارفيمغلولة

تسمىإبرةتركبالفونوغرافعلىالقرصيدوروبينما

هزعلىالمجرىفيالموجاتوتعملألمجرىعلىالسن

إلىالاهتزازاتهذهتحويليتمذأ!كوبعدانسن.

صوتإلىأخرىمرةتحويلهايم!شكهربائيةإشارات

.صوتم!جرأتبوساطة

السغمةودراعالأسطواناتمدورةمرشكودالعاديالفونوغراف

لإذاعةواسعنطقعلىالفولوغرا!ويستحدم)الإبرة(.والس!

المسحلة.المومميقى

الفونوعرافصوتم!أحودتاصويعطياللدمجالقرصفونوغراف

لأولالمدمجةالأقراصرغرافاتو!و!المدمحةالأضاصاظهرت.العادي

الشرين.القرلىم!الثمالينياتائا!أوفىالأسواقدىمرة



623فغرانوالفو

تسجيلاتعلىفيعتمدللفونوغرافالاخرالنوعأما

ىادةوتعرفالرقمىالضوئىالتسجيلبطريقةأنتجت

الصوتمعلوماتتخزنوفيهاا!لدمجة،بمالأقراص

ثم.القرصعلىرقيقةحفرطريقعنرقميةبشفرة

بجهازتوليدهايتمالضوءمنمركزةحزمةتستخدم

القرصمنالحزمةهذهأنعكاسوعندالليزر.يسمى

مننبضاتإلىالليزرحزمةالرقيقةالحفرتقطعالدوار

إشاراتإلىالنبضاتهذهتتحولذلكبعدالفعوء.

إلىتصلأنقبلوتكبيرهاشفرتهاحليتمكهربية

.الصوتمكبرات

عاديفونوغرافأجزاء

مدورة-أ:هىعاديلفونوغرافالرئيسيةالأجزأء

(،)الإبرةالسن3-،التشغيلنظام2-،الأسطوانات

.الصوتمضخم6-،النغمةذراع5-،الخزانة4-

ما.حدإلىالمدمجالقرصحاكيأجزاءوتختلف

مسطئمغطىمعدنيطبق.الأسطواناتمدورة

معظموتعمل.الأسطوانةعليهتوضعاللبادأوطبالمم!ا

الدقيقةفيدورة45و33علىالأسطواناتمدورات

داق.78علىأيضايعملوبعضها!!د/ق

مدورةلادارةالتشغيلنظاميقوم.التشغيلنظام

بالسيربمشغلمجهزةالفونوغرافاتومعظم.الأسطوانات

مباشر.بمشغلأو

منممتدالمطاطمنمرنسيرمنالسيرمشغليتكون

والبكرة.مدرجةبكرةإلىالأسطواناتمدورةأسفلعجلة

.منفصلانقطرانولها،كهربالى!حركعمودفيمثبتة

مدورةسرعةتغييرويتم،ثابتةالمحركسرعةوتظل

ينتجوهذا.بالشوكةشبيهةأليةوخفضبرفعالأسطوانات

الختلفة.البكرةبأقطارالسيرتعشيقعنه

الأسطواناتمدورةتكونالمباشر،التشغيلنظاموفي

القابلةالمحركوسرعة.المحركعمودعلىمباشرةمركبة

ويجري.الأسطواناتمدورةسرعةتحددالتيهيللتغيير

مذبذبيسمىجهازبوساطةالمحركسرعةفيالتحكم

.البلوريالكوارتز

ومشكلةجداصلبةمادةأوالماسمنقطعة.السن

شريطأطرافأحدمنمعلقةوهي.مخروطهيئةعلى

متصلالفلزيالشريطمنالاخروالطرف،مرنفلزي

بالخزانة.

وفي.الأسطوانةمجرىعلىامتطائهاأثناءالسنوتهتز

معالسنتتجاوب)الاستريو(المجسمالصوتفونوغراف

جانبكلعلىواحدةالموجاتمنمنفصلتينمجموعتين

قناتيتناظرانالأمواجمنالمجموعتانوهاتان.المجرىمن

المجسم.الصوت

طاقةإلىوتحولهاالسنمناهتزازاتتستقبل.الخزانة

تولدبلوريةأوخزفيةقضبانالخزاناتوبعض.كهربائية

فىللإبرةالجانبيةالحركةوتعملثنيها.عندضعيفةجهودا

توليدإلىفتدفعهاالقضبانهذهثنىعلىالأسطوانةمجرى

أنواعومن.المجرىفىالموجاتتناظركهربائيةإشارات

الإبرةتحركعندماجهوداتولدالتيتلكالشائعةالخزانات

مغنطجساتحركأومغنطسىمجالفيكهربائياملفا

اهتزازاتالمجسمالصوتخزانةتحول.ملفمنبالقرب

كهربائية،إشماراتمنمنفصلتينمجموعتينإلىالإبرة

.لليسرىوالأخرىاليمنىالصوتلقناةواحدة

تمسكوهيالالتقاطبذراعأيضامعروفة.النغمةذراع

نغمةبذراعمجهزةالفونوغرافاتوبعض.والسنالخزانة

لكن.الأسطوانةعبرمستقيمخطفيتتحركتتبعيةخطية

علىمركبةالنغمةذراعتكونالفونوغرأفاتمعظمفي

بامتطاءللسنالارتكازمحورويسمحارتكاز.محور

فيالتحكمو!م.القرصعبرقوسفيالأسطوانةمجرى

لذراعالارتكازمحورطرفعندثقلبوساطةالسنضغط

منويزيدالجودةقليلصوتاالزائدالضغطويسبب.النغمة

جدامنخفضضغطهناككانوإذا.الأسطوانةتآكل

الأسطوانة.عبرالإبرةتقفزفسوف

)أقصىالمجسمالموتحاكي

مسارم!صوتقناتييمتجاليسار(

مجرىالسنبمتطهىواحد.تسجيل

المساراتصورةوتوضح.التسجيل

الموجاتاليسار(،)علىالمكبرة

الحزانةوتحول.السىلاهترازالمحدثة

منمحموعفنإلىالاهتزارات

ويقوي.الكهربائيةالإشارات

وتحولهاالإشاراتالصوتمضخم

.صوتإلىالصوتمعبرات

النعمةذراعوالسنألاستريوحزنة

ئةسطوالأا

والحآلمدورة

يسرىقناةيمىكساة

صوتمصحم

قاةيمىا

!اممن

ث

أيسرصوتمكبر



افلفونوغرا624

مخرطةعلىحفرهيتمأصلىقرص

الوحودةالإلرةتحمراليسار(.)أقصي

القرص!فيمساراالحفررا!!على

اسة.ا،سصوا1مدورةفوقالدائرالحام

اليسار(،)عرالقاطعالإسزدوولرأس

معسطتخاس!الملماتمرمحموعتاد

!حسكصسائيةلإشاراتالفرادعلى

أساسي.تسحيلتريطعلىقاة

السرالمعحطيسيةالتعيراتهدهوتحرك

!كعلىلالموحاتمساراتحمرحيث

القحاتين.س

ملروتحصملأيمن

التسحيلمسارلمحصمحهر

يرازإرة3-قطعحرأ

الأسطواامد:ره

قطغسن

لأ!ه!ل!تجسب!

الؤصسطح

!!!

ذراعامتدادعلىأسلاكتحمل.الصوتمضخم

أصوتامضخمإلىالخزالةمنكهربائيةإشاراتالنغمة

بحيثالخزانةصالضعيفةالإشاراتقدرةيغذيالذي

م!-اتوتقوء.مساسبةبقوةالصوتم!جراتإلىتصل

صوتية.موجاتإلىأص!كربائيةأالإشاراتبتحويلالصوت

.الموتمكبرانظر:

الفونوغرافأسطواناتصناعةتتمكيف

أقراصالأيامهذهفىالمصنوعةالأسطواناتمعظم

الأسطوانةوتدار.سم03أو18بقطررقيقةبلاممتيكية

إعطاءفيدقائقبضعوتستمرداق45بسرعةسم18

طويلةسسم03الأسطوانةوتدار.جانبكلمنصوت

دقيقة03حواليلمدةد/ق333على)ط/ش(التشغيل

أسلأقراصصفوعلىوأصلاطلاع.جانبلكلالصوتمن

رقمياالصوتوترديدتسجيلانظر:وتصنيعها.المدمجة

المقالة.هذهفي

)أسطوانةأغونوغرافاتصنيعفيالرئيسيةالخطوات

تحرير-2،الرئيسيالشريطإعداد-أ:هي(الحاكي

تجهيز-4قرص،علىالتسحيلنقل3،الرئيسيالشريط

النهائية.النسخإنتاجء-،الأسطوانةقوالب

معظمإنتاجيبدأ.الرئيسيالشريطإعداد

استديوفيشريطعلىرئيسيتسجي!!بإعدادالأسطوانات

هذهمثل.موسيقيةقاعةأوللصوتعازأ!صوتيتسجيل

يمكنهاشريطمسجلاتباسمتخدامعملهاش!االتسجيلات

وأ،منفصلةقناة32أو42أو61أو8-!.

الصوتي.المسجلالظر:.مسارات

آلاتلحممجيليجري،ا!!ئيسيانشريط:الإنتاج

أثناءمنفردةمساراتعلىالآلاتامنمجموعةأومختلفة

جودةمنمختلفةأنماطفيالتح!صمالمم!شومنأضسجيل.ا

ذلكإلىوبالإضافةمسار.لكلمنفردةبصمفةالصوت

علىأخرىمرةإدارتهوإعادةمسارك!!تسجيليمحن

أحدوقعإذافمثلا،.أخرىبمساراتبالارتباطأوحدة

بهالخاصالمسارتسجيلالممكنفمنخطأ،فىالموسيقيين

يمررأنإلىالحاجةبدونانفرادعلىأخرىمرة

ببساطةدورهالموسيقيفيؤدي.عزفهمنالآحررالموسيقيون

المسجلةللمساراتبالسماعاتإنصاقهأثناءأخرىمرد

ا،خرلم.1أطموسيقي!ت

منعددتسجيلعادةيتم.الرئيسيالشريطتحرير

فىموسيقيلحنمن-منفردةتسجيلات-المقطوعات

منفردةمقطوعةقبولعدمالممكنومن.تسجيلوصلة

أداءأحسنكانمااختياريتمالحالاتهذهوفي.كلية

بعد.الختلفةالمقطوعاتبينمنالمولحميقىمنجزءكلمن

عنوينتجإلكترونيا.الأجزاءالتسجيلمهندسيحررذلك

منبأجزاءجديدأصلىشريطإنتاجالتحريرهذا

)إلىالمدمجالقرصحاكى

لترديدليررشعاعيستحدماليسار(

الشمعاعالعدساتوتركز،الصوت

الصوتيحرلىدائر.فهـصعلى

)عددية(،رقميةلشثرةقرصعلى

دقيقة،لقراتلتمكلعلىوالشفرة

محتلفةلدرحاتالصوءاضعكس

الضوءا!محتموريرسل.الشدةم!

الدياحثمعاعاكاشصإلىالمسعكس

إشاراتإلىالصوئيةالأمماطيحول

كهربائية.
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موسيقيةحفلةفيسجلتقدكأنهامختلفةمقطوعات

مكونازالماالجديدالرئيسىالشريطيكونوقد.واحدة

،الحالاتهذهمثلوفى.متعددةمنفصلةمساراتمن

لربطالسفليالخلطباسمتعرفطريقةاستعماليمكن

اللازمتينالاثنتينإلىعددهاتخفيضأجلمنالمسارات

المجسم.الصوتىللقرص

صناعةفيالتاليةالخطوةقرص.علىالتسجيلنقل

والطلاء.الأساسياللكإنتاجهيالفونوغرافأسطوانة

وأ،اللكأوالبلاستيكأوبالأسيتاتمغطىألومنيومقرص

إدارةالأساسيالطلاءإنتاجويتضمنالمواد.هذهمنخليط

منإشاراتتغذيةتتم.الأسطوانةحفرمخرطةتسمىآلة

هذهلنقلالخرطةعلىالحفررأسإلىالأصلىالشريط

الحفررأسعلىقطعإبرةوتحفرالطلاء.إلىالإشارات

نحوحلزونياتتجه7العددشكلعلىمتموجةمسارات

كلكهربائبيئ،بملفينالإبرةهذهوتتصل.القرصمركز

كهربائي.مغنطيسبجوارمنهما

كهربائيةإشماراتتمغنطمجسمصوتىطلاءولعمل

المناظرةوالإشاراتواحدا.ملفاتمغنطاليمنىللقناةمناظرة

الاخر.الملفتمغنطاليسرىللقناة

لأجزأءعميقبحفرللإبرةالعاليةالأصواتوتسمح

ضيقةأجزاءالمنخفضةالأصواتوتحفرالمسار.منواسعة

منجداقريباالمسارمنجزءحفرأنحدثوإذا.ضحلة

عنينتجفإنهالطلاءمنالسابقةالدورةأثناءالمحفورالجزء

هذهعلىالتغلبويمكن.الجودةرديءصوتذلك

منالإشماراتلتحليلحاسوبباستعمالالمشكلة

علىالحاسوبويعملالطلاء.حفرأثناءالأصليالشريط

حفريتمبحيثوالإبرةالأسطوانةحفرمخرطةإرشاد

لبعض،يمكنماأقرببعضهاليكونالمسارالتفافات

المسار.منالمتجاورةالأجزاءبينتداخلإحداثبدون

منيمكنماأقربتكونبحيثالمسارإلتفافاتوحفر

الصوتمنكميةأقصىباحتواءللقرصتسمحبعضها

جانب.لكلالمسجل

شمالسابقةالخطواتبعد.الأسطوانةقوالبتجهيز

بالطلاءتعرفبعمليةالطلاءأصلمنمعدنيأصلعمل

يغطىالعمليةهذهفىبالكهرباء.الطلاءانظر:.الكهربي

طبقةفصلوعند.النيكلمنبطقةالطلاءأصلسطح

المعدني-الأعملتكوينعلىتعملالطلاء،منالنيكل

مجار.للطلاءتكونحيث-نتوءاتلهاسالبةنسخة

نسخة-أمتكوينالمعدنيالأصلطلاءعنوينتج

مراتعدةنفسهاايلأمطلاءولمجمالطلاء.منموجبة

وتستعملختاماتتسمىعديدةسالبةنسخلإنتاجبالتتالغ

.الجاهزةالبلاستيكيةالأقراصصناعةفيالختامات

أسطواناتكباستيتركيبشم.الجماهزةالنسخصنع

.القرصمنوجهلكلوأحدة-الهيدروليكيالمكبسعلى

قطعةتسمىالبلاستيكمنعجينقطعةوتوضع

المكبسفيعليهاويضغطالكباستينبينالبسكويت

الكباستين.كلتامنالتسجيلمجاريعليهافتنبم

منسابباردماءيعمل،البلاستيكعلىالطبعبعد

رفععندئذويتم.القرصتجفيفعلىالكباسخلال

دقيقةحوالىالكبسعمليةوتستغرق.الكباسمنالقرص

أقل.أو

رقمياالصوتولرديدتسجيل

تمالتي،المدمجة)الألمسطوانات(الأقراصتعطى

صوتاالعشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلفىتسويقها

الخطوة.العاديالفونوغرافأسطواناتعنالنابخمنأجود

رقمىأصلىشريطعملهيمدمجقرصإنتاجفيالأولى

بمعدلالصوتمنعيناتلاحدىينتجالشريطهذاومثل

رقميةشفرةإلىوتحويلها،الثانيةفىمرة44و001

الأصلي.الشريطعلىذلكبعدالرقميةالشفرةوتسجيل

لإنتاجالرقميةالأصليةالأشرطةتستخدمأحيانا

يستخدمعندمالكن.العاديةالفونوغرافأسطوانات

تغذيةوتتم،المدمجالقرصلإنتاجالرقميالأصليالشريط

القويةالليزرضوءنبضاتتحفر.الشريطبإشارةقويليزر

الدائر.الخامالقرصسطحفيالمجهريةالحفربلايين

،أسطواناتكباسعملفىالأصلىالقرصيستعمل

خامقرصمنواحدجانبعلىنقراتالكباسيطع

بالألومنيومطلاؤهيتمالبلاستيكقرصختمبعد.بلاستيك

الرائق.البلاستيكمنحافظةبطبقةوتغطيته

واحدوجهولهاسمأ2حوالىالأقراصقطريبلغ

ينئ.مسجلةبموادساعةلمدةتشغيلهالممكنمنللتسجيل

منضعيفةحزمةالمدمجةالألممطوانةفونوغراففىالليزر

حافةإلىمركزمنللنقرالحلزونىالمسارتتالغالمركزالضوء

الأسطوانة.

تعملالدائرالقرصمنالليزرشعاعينعكعرعندما

النبضاتمنإطارإلىالشعاعتكسيرعلىالنقرات

إلىذلكبعدالضوئيةالنبضاتهذهوتتحول.الضوئية

وتكبرالإشاراتهذهشفرةتحل.كهربائيةإشارات

.الصوتمكبراتإلىإرسالهاقبلإلكترونيةبوسائل

تاريخيةنبذة

أولأديسونتوماسالأمريكىاخترعأم877عامفي

منأديسونجهازتمكنوقد.عمليصوتىتسجيلجهاز

داخلملفوفةصغيرةمعدنيةأسطوانةعلىصوتتسجيل

ثانية.مرةالصوتترديدأعادثم،الصفيحمنرقيقة
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الأسطوانةوفوقمحور.علىتدورالأسطوانةوكانت

وعندهزاز.لقرصعشائيبحاجزملحقةإبرةوضعت

تنتشرالشفتينب!تيوضعجهازفيشخصأيتكلم

وكانت.يهتزانوالإبرةالغشاءوتجعلالصوتيةالموجات

علىرقيقةنقراتعملمنالإبرةتمكنالاهتزازاتهذه

إبرةوضعيتما،الصوتولاممتعادة.الدائرةالأسطوانة

دورانوأثناء.الأسطوانةعلىغشائيبحاجزملحقة

الإلرةإهتزازفياشقيقةعلىالنقراتتسبب،الأسطوانة

تشالهأصواتاتحدثالاهتزازاتوهذه.الغشائيوالحاجز

الاصلي.الصوتتقريبا

تشيشيسترالأمري!جاناالعالمانأدحلأم885عامفي

بالتسجيلأديسوناختراععلىتحسيناتينروتشارلزبيل

مادةفأنتجتلالشمع،معطىمقوىورقأسطواناتعلى

أحسن.صوتاالجديدةالتسجيل

برلينرإمي!!الألمانياالمهاجراخترعأم887عاموفي

صمغأضاصواستحدبمأ!ونوغرافاالمتحدةبالولايات

صوتالاقراصلهذهوكانالأسطواناتمنبدلأاللك

لالحملةإنتاجهارإم!طنيةاحتمالهابطولوامتازتأجود

.الأسصوالاتباالمم!صنةأطريقةامنأكثربسهولة

فىأطفونوغرا!أ!حمربائيةاالتسجيلاتأولوظهرت

أصولوغرافاتأتصنيعالمنتجودوبدأ،أم529عام

جودةمنحسختصوتومضخماتكهربائيةبمحركات

المسجل.الصوت

الأقراصتسجيلاتح!لكانتأم489عاموحتى

وكانتاللكوصمغالصلصالمنخليصأمنمصنوعة

أمعطوانةتسويقتم،العامذلكوفى.د/ق78علىتعمل

تطويرهاتموقد.داق333ذآت)طاش(التشغيلطويلة

إشرافتحتكولومبياإذاعةمحطةمعاملفيأمريكافي

أسطوانةواستوعبت.ماركجولدبيترالأمريكىالمهندس

أكثروكانت،المسج!الصوتمنآكبركميةش(/)ط

مأ949عاموفى.دالى78للقرصبالنسبةاحتمالآ

آر.شركةالآن)المسماةالأمريكيةالمذياعشركةقدمت

تسببتش(.ا)طلتنافسداق45قرصإيه(.سي

فيإلكتروليجهازدقةمدىفىالمتزايدةالاهتمامات

أجهزةظهورفيونقلهاالمرسلةالأصواتاممتقبال

عاموالأسطواناتالإمشريوالصوتتعسجيلفونوغراف

وأجهزةالأسطهواناتكانتسبقفيما.أم589

وكانت.أ!موتاوحيدةأوواحدصوتذاتالفونوغراف

قناةمنأصواتاتعطيوالأسطهواناتالأجهزةهذهمثل

العشرينالقرنمنالستينياتأواحروفي.فقطواحدة

والأسطواناتالجديدةالفونوغرافجمئأجهزةكانت

تقريبا.مجسماصوتاتعطي

الأمريكيالكهربائيالمهندسأصورأصسبعينياتاوأثناء

الأقراصوظهرت.رقمياتسجيلاستوكهامتوماس

بالأسواقالمدمجةالأمعطوانةفونوغرافوأجهزةالمدمجة

.أم839عام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصوتمكبراشأسسماعاتألماتومالر،أدحسولى

الدقةالبالغالنظامالتسجيلصاعةإيا!دهـيىر،

قصعةقفأوشكلعلىمنخفضافيكانووهة

فىالأخرىالأجساممنغيرهاأرأح!صاح!اأسطحعلى

علىالبراكينفوهاتمعظموتت!صن.الحتممسيةالمجموعة

هذهوتنئمعظم.البركانيأخشاطابوساطةالأرضرسطح

الجمراتتنسفالتيأضفجيراتاعنكانيةالبرالفوهات

البركانية.الانفجاراتعنأصاشئةاالأنقاضمنوغيرها

عنالفوهاتهذهمثلحجدايزيدأنأصنادراوم!

البركانيةالفوهاتوتتكونآخر.إلىجانبمنحجلومترين

ارتدادأعقابفىالأرضسطحينهارعندماالأحرى

آلافم!حوافهاتكولتوقدايهارفيماونالاوبركانفوهة

.البركانباط!م!المقدو!ةالحممبقايام!المترادمةالطحقات
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المنخفضمنكلتكونوقد.أعلىمنالبركانيةالحمم

بالولاياتأوريجونفيالبركانيةالبحيرةتشغلهالذي

.الانهياراتأحدبسببهاوايفيكيلاوياوفوهةالمتحدة

يزيدالذيالقطرذاتالهابطةالبراكينفوهاتوتسمى

)كالديرا(.ضخمةبركانيةفوهةواحدكيلومترعلى

.صغيرةفوهاتهبوطاالأقلالبركانيةالفوهاتوتسمى

وعلىالقمر،علىشيوعاأكثرالبركانيةالفوهاتوتعتبر

الفوهاتمعظمولكن.الأرضغيرالأخرىالكواكب

تكونتتأثيريةفوهاتهىالأجسامهذهعلىالبركانية

.النيزكأحجارتأثيربفعل

القمر.بمالشهابأيضئا:انظر

التردد.عاليةالموجاتانظر:3.+.ث!.!!إئشلمحي

مسجل.الفيديو،ان!:ول.شأ.ك!.ار.سي.لمحي

الموجهة.القذيفةانظر:،4-23-كلا2.لمحيأ.لمحى

الجزية.(،المالبيت)مواردا!لالبيتانظر:الفيء.

رجالأحدأم(.كان239-)1877بالشولمحيا،

قادتها.أحدوأصبحزعمائها،ومنالمكسيكيةالعصابات

سقوطبعدالمكسيكعلىالسيطرةيحاولفياوكان

.ام119عامديازبورفيريوالرئيس

الأمربادئفيفياالمتحدةالولاياتشجعتوقد

ودروالامريكيالرئيصأنغير،المساعداتلهوقدمت

أحدكارانزايؤيدوأخذ،عليهانقلبماسرعانولسون

كانفيابأنتفيدالتىالتقاريربعضوصلتهلأنهمنافعسيه

درأنإلافيامنكانفما.وحشيةأعمالارتكابإلىيميل

وأوقفالمكسيكيةالقطاراتهاجمبأنالأمريكبنعلى

يقتلوكان،الأمريكيينمنركاباتحملكانتالتيتلك

مأ619عاموفي.القطاراتتلكفىمنهميجدهمنكل

وأحرقوأمكسيكو،نيوفيكولمبوسمدينةجنودههاجم

الأمريكيالرئيسوأرسلشخصا.18وقتلواالمدينة

أراضيداخلللتوغلالأمريكبنالجنودبعضولسون

نأغير.عليهوالقبض،ورجالهفياومطاردةالمكسيك

أماممكسيكيةمعارضةوجدواالأمريكيينالجنود

صدرتإذفيا،تعقبعندالمكسيكقطاراتامشعمالهم

تلكباستعمالللأمريكيينالسماعبعدمالمكسيكيةالأوامر

الجنودفشلإلىهذافادى.المكسيكيةالقطارات

المكسيكيونوعارضفيا.علىالقبضإلقاءفىالأمريكيين

الحملة-كارانزاالمكسيكيالرئيعرذلكفيبما-كافة

هذهإزاءالأمريكيةاالقواتفاضطرت،الأمريكيةالعسكرية

عامالمكسيكمنالانسحابإلىوالمعوقاتالمعارضة

.ام179

ريوفي-مولدهعندفيااسموهذاأرانجو،دوروتيوؤلد

إلىاسمهغيرثم،بالمكسيكزاكاتاسفىجراند

الأمر.آخرفيابانشويدعىأصبحثمفيا،فرانسيسكو

.منافسوهاغتاله

.(-م5291،هـ-4431)محمود،فياض

أولكانت،مصريأثقالرفعلاعبفياضمحمود

شاركحينماعمرهمنالعشرينفيوهولهعالميةمشاركة

فيبباريسأم469عامالأثقاللرفعالعالميةالبطولةفي

فرنسا.

الإسكندريةبمدينةأم259عامفيفياضمحمودولد

الذهبيةالميداليةعلىحصلوقدأنديتها.فىوتدرببمصر،

بالمركزفازعندماالريشةوزنفيالأثقاللرفعالأوليمبية

عامعشرةالرابعةالأوليمبيةالدورةفيبتفوقالأول

وعالميةأوليمبيةقياسيةمجموعةمسجلالندنفيأم489

وعالمياأوليمبياقياسياورقماكجم،5/332بلغتجديدة

النطررفعةفيواخراكجم،50باليدينالخطفرفعةفي

باليدينالضغطفىوسجلأكجم،35باليدين

كجم.29و5

فيالإنجازأتمنالكثيرفياضمحمودعمرحقق

فىالريشةلوزنالثانيالمركزحققفقد.الأثقالرفعرياضة

فرنسافيبباريسأم469عامالأثقاللرفعالعالمبطولة

لوزنالأولبالمركزوفاز،كجم57.31بلغتبمجموعة

بلاهايأم949عامالأثقاللرفعالعالمبطولةفىالريشة

بالمركزفازكما.كجم332،ءبلغتبمجموعةهولندافي

عامالأثقاللر!العالمبطولةفيالريشةلوزنالاول

كجم.32725بلغتبمجموعةفرنسافىبباريسأم059

قمةفىوهوالأثقالرفعرياضةفياضمحموداعتزل

.ام519عامالفقريالعمودفيإصابتهبسببمجده

الأثقاللرفعالعامالمصريللاتحادأهليامدرباوعمل

منالكثيريديهعلىوتخرج،الإسكندريةبمحافظة

.الأبطال

.السلامفرقان!:.السلامفيالق

أيرلندا،جمهوريةفيممياسيحزبأكبرلمحدللمحدائا

يدأمونأسه!وقدالقدر.جنوديعنيفيلفياناواسم

الذينالناستأييدوكعسب،أم269عامفيالحزبفاليرا

الدولةتأسيسعنهانتجالتيالمعاهدةيعارضونكانوا

.ام229عامفيالحرةالأيرلندية



فيانتيان628

فىالعامةالانتخاباتفيفيل،فياناحزبوفاز

متربعوالحزبالحينذلكومنذ،قوةأكسبهكاأم،329

موقففيالحزبوكان.الوقتمعظمالحكممنصبفي

إلى4591ومنم،5191إلىأم489عاممنالمعارض

ضإ8191ومنام779إلى7391ومنأم،579

.أم829عامفىشهورتسعةباستثناءام879

م9791عامفي!!فياناحزبقيادةهوجيتشارلزتولى

منوزراءرئيسمنصبوتولى،لينشجاكاستقالأنبعد

عاموفي.أم829عامومعظمأم819إلىأم979عام

يحصلأنيستطعلمعندمافيلفياناحزبفش!!أم879

)مجلمم!إيريانديلفيالمقاعدأغلبيةعلىإجمالىبشكل

وشكلللوزراء،رئيساثانيةانتخبهوجيأنإلا(،النواب

عامهوجياستقالةأعقابوفى.الأقليةحكومةالحزب

ورئيساللحزبزعيمارينولدزألبرتاختير،أم299

فحزبائتلافيةح!صمةفياطفياناحزبوشك!طللوزراء.

أهرنليرتىأصبح.ام499وام396عاميبينالعمال

.أم469عامرينوأررزاستقالةبعدللوزراءرئيسا

.أويريكتاس،أيرلندا:أيضاانظر

السكانعددفيها،مدينةوأكبرلاوسعاصمة؟فين

بالقربالميكونجنهرعلىفيانتيانتقع.نسمة277.264

تايلاند.معالحدودمن

مطار،بهايوجدمهما.تجاريامركزافيانتيانتعد

يتجهالذيالحديديةالسككبخطالمدينةالمعدياتوتربط

.بانكوكإلىتايلاندفىكاينونجمدينةمنبادئاجنوبا

طوأ!علىأصاقعةاباطددفيانتيانالنهريةالمواصلاتوتربط

منجزءاالرابكلشرالقرنفىفيانتيانكانت.الميكونجنهر

القرنفيمستقلةمملكةأصبحتولكنها،كسانجلانمملكة

سيامضصتعشرالتاسعالقرنبدايةوفىعشر.التامن

عاموفي.إليهافيانتيانمملكةتايلاند(،باسمالآن)المعروفة

وحكموهالاوسمنجزءاالفرنسيونجعلها،أم398

عامحتىالفرنسيةالصينيةالهندمنجزءاباعتبارها

بملاوسانظر:.مستقلةدولةلاوسأصبحتحينأم459

نجفرابابخ.لوا

اجتماععالمأم(.029-)1864ماكسفيبر،

ألسه!إرساءعلىوكتاباتهنظرياتهساعدت،ألمانيواقتصاد

آأمنالبيروقراطيةفيبراعتبر.الحديثالاجتماععلم

مبنية،تنظيمقاعدةوالبيروقراطية.الحديثالمجتمعملامح

ونظامللقواعد،تبغاوالعمل،الواجباتتخصصعلى

لقاعدةنموذجيانمطا-أيضا-فيبرطور.للسلطةمستقر

الأسا!ميةالعناصرالقاعدةهذهوتدرس.المجتمعدراسة

هذهمنالواحدةتتصلوكيف،الاجتماعيةأطمؤسسات

.بالأخرىالعناصر

النصرانيةالمعتقداتبعضتنميةتفسرنظريةفيبرأنشأ

البروتستانتيةالأخلاقكتابهفيللرأسماليةالبروتستانتية

نأعلىودللام(،509-091)4الرأسماليةوروخ

بالعمليؤمنكالفنببروتستانتيةيدينأرزياأغمىال!صا

الاسشثمارفيالتوسعيمنحهمما،الرفاهيةشتجنبالجاد،

بوصفه،العملفيالنجاحأعالفنىاالمبدأيبررإذ.اضجاريا

لنظريةتبعا،الربحفىبالرغبةالروحيأطخلاصعلامة

وصلتها،أخرىدياناتعن-أيضا-فيبروكتبفيبر.

الاجتماعى.بالنظام

برلينجامعاتفىودرسبألمانياإرفورتفيفيبرولد

الأخرىالمهمةالأعمالوتشمل.وهايدلبيرجوجوتنجن،

منالاجتماعفيمقالات،الإنجليزيةإلىترجمتالتى

.والاقتصاديالاجتماعيالنظامنظريةفيبر؟ماكس

البروتستانتية.الأخلاق،البيروقراطيةأيضا:انظر

الدفقدقياسالفيبروحدةتستخدم.و!هالفيير،

الفيضتركيزويحدد.مغنطسيمجالفيالمغنطيسي

عالمباسمالفيبرسميتوقد.المغنطيسيالمجالشدة

بأنهالواحد،الفيبرويعرففيبر.فلهلمالألمانيالفيزياء

المترفيواحدفيبرويساويأمبيرلكلواحدنيوتنمتر

وقدالمغنطسي(المجالشدةقياس)وحدةتسلااالمربر

إلىالمعملفيالمصنوعةالقويةالمغنطيسيةالمجالاتتصل

تسلا.ء.

ا!رالاتمنالفيبرانونادة.اول،الفيبرافون

صفت،الألومنيومقضبانمنعددمنالمكونةالموسيقية

البيانو.بمفاتيحتشبيههابذلكويمكن،قاعدةعلى

ومدىقضيبا37منالفيبرافونألاتمعظمتتكون

بقرعالعازفيقومحيث،مجموعاتلثلاثيتمميع

يساعد.خشبيرأسذاتموقةمستعملاالقضبان

خشنأوناعمبنسيجمكسورأسذاتمطرقةاستعمال

معدنيةأنبوبةوهناك.النغماتجرساختلاففى

قضبانمنقضيبكلتحت،المرنانتسمىمجوفة

يدورصمامبتشغيلكهربائيمولديقوم.الفيبرافون

اهتزازيانغماالدائرةالصماماتتصدر.مرنانكلداخل

دوالممة،كذلك،وللفيبرافون.الموسيقيةالذبذبةيسمى

تتميز.نغمةكلتقصيرأوإطالةمهمتهامساندة

.القيثارةنغميشبهبنغمالفيبرافون

وهو،فنترهوفهيرمانأم129عامالفيبرافوناخترع

فيوساعده،المومميقيةالآلاتلصناعةأمريكيةشركةمدير



962الفيتامين

شائعة،الةالفيبرافونوأصبحت.الشركةمهندسوذلك

الجاز.موسيقىفىخصوصا

التخثر.مانعالليفين،،الدمانظر:.الفيبرين

(.؟م0421-؟5711)ليوناردو،فيبوناشى

العربية-الأرقامتقديمفىساهم،إيطالىرياضياتعالم

لسلسلةبابتداعهاشتهركذلك.الغربيةأوروباإلىالهندية

أعدادأوفيبوناشىمتتاليةالانتسمىالأعداد،منخاصة

فيبوناشي.

فيويعرفإيطاليا،فيبيزامدينةفىفيبوناشيولد

علىتنقلشبابهوفى.البيزيليوناردوباسمالأحيانبعض

الأعدادنظامتعلموهناك،الأوسطالشرقفىواسعنحو

الهندية.-العربية

)كتاباباسىليبرفيبوناشينشرأم202عاموفي

ذلكفيبماالهندية-العربيةالأعدادشرحوفيهالمعداد(،

كانوقد.التجاريةالمسائلعلىوتطيقاتالحسابيةالطرق

نظاميستخدمون،الوقتذلكفيالأوروبيونالتجار

شرحكذلك.العشريالنظامانظر:.الرومانيةالأعداد

وتتألف،المشهورةلمحلسلتهاباسيليبركتابهفىفيبوناشى

وهكذا،13،(1،2،3،3،8،)1،الأعدادمنالسلسةتلك

مجموعيساوي1()!،الأولينالعددينبعدعددكل

يعنى:وذلك،قبلهالعددين

...وهكذا3،(-3+32،-2+21،-أ+)!

دراساتمحلوهيالأعداد،هذهقدمتأنومنذ

الرياضيين.جانبمنكثيرة

)العلوموالمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

(.الرياضية

موطنه.نشطصغيرعصفورالفيبىطائر.طاشالفيبي،

إلىوينتمي.والجنوبيةالشماليةالأمريكتينفيالأصلي

أبيضوصدر،زيتونيرماديظهروله.الذبابصائدعائلة

أمريكاشمرقيعبرمعروفوالفيبى.بصفرةمشوب

جنوبىالأممودالفيبيويوجد.الصيففيالشمالية

الأرجنتين.حتىوجنوبا،المتحدةالولايات

)في-يصدرهالذيالرتيبالنداءمنأسمهالفيبيأخذ

عشهيجصصحيثوالجعسور،المزارعحولويعيشبي(

والطين.،الحزازياتمنأصلاعشهويبني.الخشبيةبالألواح

يأكلوهو،بيضاتثمانيإلىثلاثمنالفيبييضع

.الحشرات

كان،هلبلزاللورد.(-م6291)ردجيرا،!يت

الغربيةبلفاستلدائرةكثلاوكانمستقلا.اشتراكياسياسيا

فىالبريطانيالعموممجلسفيالشماليةأيرلندافيالواقعة

النظروجهةيساندوكان.ام839حتى6691منالفترة

عارضأنهإلا،الشماليةأيرلندابقضيةالخاصةالجمهورية

الإرهابيللعنفالأيرلنديالجمهوريالجيشحملةبشدة

أيرلندا.في

الاشتراكيالعملحزبمؤسسيأحدفيتكان

بي(إلدي)إسباسماختصاراالمعروفالديمقرأطي

عاموفي.أم979إلى0791منالفترةفيوتزعمه

برلمانياعضواوأصبح،الحزبزعامةمناستقالأم979

عامفيوستمنسترفيالنيابىمقعدهفقداشتراكيا.

لاالذيالنوعمنالنبيللقببعدفيماومنحأإ.839

ل!بنائه.يورث

فيبرذرز،الكريستيانمدرسةفيفيتدرس

أم539حتى4191منالفترةفيوعمل.بلفاست

فيالشماليةأيرلندابرلمانفيعضواوأصبحتاجرا،بحارا

عامفيوستمنستربرلمانفيوعضواأم،629عام

،أم729عامالشماليةأيرلندابرلمانإلغاءوبعدأم669

(أم759-1)739الشماليةالأيرلنديةالجمعيةفىعمل

كانكماام(.769-1)ء79الدستوريالمؤتمروفي

ذإطويلاتعمرلمالتيفولكنرزبريانمؤسسةفىعضوا

.أم749عامأفلمست

قليلة.بمقاديرالجسميحتاجهكيمياف!مركبالفيثامين

للموادالرئيسيةالمجموعاتمنواحدةالفيتاميناتتشكل

وتنظم(.والصحةللنمواللازمةالطعام)موادالغذائية

الطعامالجسمفيهايحولكيميائيةتفاعلاتالفيتامينات

الجسمينتجفيتامينا13وهناك.حيةوأنسجةطاقةإلى

البيوتينهىالخمسالفيتاميناتهذهمنها.خمسةبنفسه

ومن.كوفيتاميندوفيتامينالبانتوثينوحمضوالنياسين

البانتوثينوحمض)البيوتين،فقطثلاثةالفيتاميناتهذه

كافيةبكمياتالأمعاءفيالبكتيرياتنتجهاك(وفيتامين

اليومىالغذاءيتضمنأنينبغيولذلك.الجسملحاجة

.الفيتاميناتللشخص

يأأنلدرجة،بهتختصأستعمالاتفيتامينولكل

محليحلأنيمكنلا،المركباتهذهمنمركب

الجسمافتقارأنبيد.عملهيعملأوآخر،مركب

ويؤديالاخر،وظيفةيعرقلالفيتاميناتمنلواحد

عوزمرضإلى،معينفيتامينإلىالمستمرالافتقار

بريالبريالأمراضمنالنوعيةهذهوتشحل.الفيتامين

بدايةكانتوقد.والأسقربوطوالكساحوالبلاغرا

يبحثونكانواحينماللفيتاميناتالباحثيناكتشاف

المادةتعتبرولكي.الأمراضهذهأسبابعن



الفيتامين063

لمنعالغذاءفيمطلوبةمادةتكونأنيجبفيتامينا،

الفيتامين.عوزمرض

علىللحصولو!ميلةأفضلالمتوازنوالغذاء

التي،اليوميةالوجباتتمد.يتمئلالصحةلفردالفيتامينات

مجموعاتمنمجموعةكلمنمنوعةأطعمةتشول

انظر:.الفيتاميناتمنكافلقدرالجسم،الأسامعيةاالغذاء

التغذية.

وأغلبيوميا.مكملةفيتاميناتالناسبعضويتعاطى

معظ!اوتحتوي.أقراصهيئةعلىتؤخذالفيتاميناتهذه

ص!أكثرأوأ!احدحرعاتعلىالمكملةالفيتاميناتهذه

ححذهشىا!وجودةأغيتاميناتاوتعادل.الفيتامينات

أحتمخصراأحاحذأء،افىالموجودةتلكالمستحفهمرات

الفيتاميناتإلىبحاجةليسمتوازناغذاءيتناولالذي

المكملة.

الفيتامينعوزبمرضالمصابالشخصعلاجويمكن

تحتويالتيالمستحضراتمنأكثرأومستحضرالإعطائه

منمجموعةعلىأومع!ت،فيتامينمنكبيرةجرعاتعلى

نطاقعلىتتوافرالمستحضراتوهذه.فيتاميناتعدة

أوصىإذايستعملوهاأنالأفرادعلىينبغيولهذاواسيع،

.فقصأالطبيببهما

الفيتاميناتأنواع

بشيتام!ترأفيتام!!هىعشرأسثلاثةاالفيتامينات

فيتاميسات،ثمانيةمنمجموعةالواقعفيوهو،المركب

إلىالفيتاميناتأحلماءاويقسما.كهـ،د،،جوفيتامينات

فيللذوبانالقاللةالفيتامينات:عامبوجهمجموعتين

سبيلوعلىالماء.فيللذوبانالقابلةوالفيتامينات،الدهون

الماء،فيجوفيتامينالمركببفيتامينيذوب،المثال

.الدهونفيكهـ،د،أ،فيتاميناتوتذوب

يوجد.الريتولاسمأيضاعليهويطلقأ.فيتامين

والكبدالبيضصفارويمد.فقطالحيواناتفيطبيعيا

بعضوتحتويأ.فيتا!تمنكبيربقدرالجسموالحليب

هيرالكاروتينات،اسبمعليهايطلقموادعلىالنباتات

النباتاتهذهوتشملأ.فيتامينإلىالجسميحولهامواد

والخص.والجزرال!صنب

،الولادةقبلالأجنةلتطورأسا!ميةمادةأفيتامينويعتبر

لنموخاصبوجهضروريوهو.ذلكلعدالأطفالولنمو

كماالجلد،سلامةعلىأفيتامينويحافظ.والأ!شانالعظام

المقاومةتبنيالتي،الخاطيةالإفرازاتتكوينفىيساعد

كافياقدراتحناولونلاالذينالخاسويصاب.الأمراضضد

حيث،الملتحمةجفافاسمعليهايطلةطبحالةأفيتام!تمن

.بالمرضإصابتهااحتمالمعجافاالعينسطحيصبح

العينتساعدانصبغتينمنجزءاأيفئا)أ(فيتام!تيش!ول

ويعتبر.الشدةالمتباءتالضوءفيالطبيعيةوظيفتهاتأديةشي

.أفيتامينأسقصمب!صاعرضاالليلىأمحشىا

بأنهالاعتقادلمادالبدءفي.المركببفيتامين

أنهذلكبعدوجدواالباحثينلكنفقط،واحدفيتامين

والريبوفلادبنالثيامين:هىفيتاميناتثمانيةمنيتألف

12وبوالبيوتيتالبانتوثينوحمض6بوالنياسين

الفوليك.وحمض

البريويعالمرضيمنع.بافيتامدنأوالثياصن

البريأنظر:.العصبىالجهازيصيبمرضروهوبري،

الكبريتعلىالفيتامينهذايحتويو.مرضبري،

خضراءالخضراواتالثيام!تمصادرتشمما!و.:اكميتروح!ت

والخميرةالصويا،وفول،والبندقأصلحما،واأطود،ا

الفيتامين،هذاالجسمويشطلبوالخبز.أحصاملةاوالحبوب

الموأدلتحويليحتاجهكماالنمو،فيأ،شيتام!!مثلمثله

طاقة.إلىالكربوهيدراتية

أغذيةفيبوفرةيوجد2بفيتامينأوالريبوفلافلن

والدواجنوالحليبوالكبدوالسمكالبيضمث!

أشعةوتتلف.اللونخضراءوالخضراواتوالخميرة

ويحتاج.اللبنفىالموجوداشيبوفلافيتالمباشرةأسشمسا

سلامةأجلومنالنموفيأعيتام!تاهذاإلىالجسما

الجسماممتعمالفعاليةمنيزيدوهوأسعيور.واالجلد

يحصللموإذا.طاقةإلىأمخذاءاتحوي!!فىأصلأ!صسجين

تظهرفقدالريبوفلافين،من!صافقدرعلىالشخص

هذايصابوقد.فمهزاويتيعندالجلدعلىتشققات

اللسانوبتقرح،الشفتينفيأضهابباأيضاالشخص

تصبحوقد،والأذنالأنفحولالجلدفيقشوروظهور

للضوء.جداحساستينالعينان

مرضمنعفييساعد.النيكوتينحمضأوالنياسلن

النياسينمصادرأهمومن.مرضالبلاغرا،انظر:البلاغرا.

والدواجنالدهنقليلواللحموالخضراواتالسمك

والبيضالحليبأنمنوبالرغموالخبز.،ال!صاملةوالحبوب

أغذيةأنهاإلاالنياسين،منضئيلةمقاديرعلىتحتويأغذية

وهوالتريبتوفانعلىتحتويلأنهاالبلاغرابملمنعجيدة

الجسمويحول.الأمينيالحمضانظر:.حمفأميني

النياسين.إلىالتريبتوفانمنبعضا

الأنسجة،ولسلامةللنمو،ضرورياالنياسينويعتبر

فييساعدكما،طاقةإلىالكربوهيدراتيةالموادوأضحويل

النياسينعدموإذا.الدهنالظر:.بالجسمالدهونإنتاج

كماوظيفتهماتأديةالريبوفلافينولاالثيامينلايستطجع

الجلدأمراضالنياسينإلىالافتقاريسببوقد.ينبغي

العصبي.والجهازالهضميوالجهاز
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الإنسانلصحةضروريةفيتامينات

هردمصايعملماذاالفيتامين

)رتينول(

واحسمالكوالبنالجلدعلىالمحافظةفىيساعد

التنفسى.والجهارالعصبيالجهازليبطانةالبولية

.والاسحانالعظماملصحةضروري

،الحوتكبدزيوتالكمد،،الحليب،الحلوةالبطاطا

والصفراء.الخصراءالخضراواتالزبد،،البيض

(العضويالتمثيل)عمليةلأيضضروريالتيامين

الغذاء.منالطاقةوإطلاقالكرلوهيدرات

تأديةفيالعصبيوالجهارالقلصيساعد

لإحكاموظائمهما

الكاملة،الحبوبسالمصنوعالخبز،اللحم،الحميرة

معظمالبطكاطس،،البسلة،البندق،الحبوبيةالأطعمة

.واتالحضرا

الأكسجيناستعمالفيالجسمحلايايساعدفينلريبوفلاا

الجلد.وصحةالانسجةتجديد!يويساعد

واتلخضراا،حنوالدا،لسمكا،لكبدا،لجبنا،لحليبا

.ءلحضراا

النياسين

النيكوبن()ححض

الموادوامتصاصالحلايالأئفه!ضروري

الحلدصحةعلىبالمحافظةويساعد.الكربوهيدراتية

الأغديةالخبز،الده!،قليلاللحم،الحميرةالكبد،

الكاملة.الحبو!منالمصموعة

)لريد(حسين(

الدمويةوالأوعيةواللتةالأسنانلصحةضروري

الحمراءالدموخلاياالعصبيوالجهاز

الكاملة،الحبوبمنالمصنوعةالأطعمة،الخميرة

.الحضراواتمعظم،السمك،الدواجن،اللحم

الكربوهيدراتيةالموادتحويلفيالجسميساعدالبانتوثينحمض

طاقة.إلىوالبروتيناتوالدهود

منالمصحوعةالأطعمة،البدق،اللحم،البيضصفاص

الكاملةالحبوب

!مين(كوبانو)مسيا

الحمراءالدملخلاياالصحيحللتكوينضروري

تأديةوظيفتهأداءفيالعصبيالجهازويساعد

سليمة.

.الألبانمنتحات،الحليب،اللحم،البيض

وللمحافظةالدمويةالدورةجهارلسلامةضروريالبيوت!!

الجلد.صحةعلى

معظم،الكلية،الكبد،الشدق،البيضصفار

الأمعاءبكتيرياتصنعهكما،الطازجةالخضراوات

الفوليكحمض

(الفولات)أملاخ

الحمراء.الدمخلاياد!نتاخضروري
اللحم،الخميرةالخضراء،الأوراقذاتالخضراوات

السملث.،حنواالد

ج

الأسكوربيك()حمض

الأنسحةوأيضوالأسنانالعظاملصحةصزوري

الحروخ!.والتئام

البطاطس،،المطبوخغيرالكردب،الطماطم،الموالح

ولة.لفراا

ليسفيروللكاا

البيض،د،بفيتامينالمعززالحليب،السمككبدزيوتوالفوسفور.الكالسيوملأدضضروري

الحتممس.ضوء،السالمون،التونة

(فيرولتوكو)

عديدةالدهميةالأحماضمئأكسدةفىيساعد

أخرىتركيساتوفيالخلاياأغشيةفيإشباعاللا

بالجسم.

الزيوت،الخس،الكاملةالحبوبمنالمصنوعةالأطعمة

النباتية.

ك
.للدمالطيعيللتخثرضروري

بكتيرياتصعهكماالخضراء،الأوراقذاتالحصراوات

الأمعاء.
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الانحتىتسجلل!ا.والبيوتينوالبانتونين6بفيتاملن

صحيا.غداءيتناولونالذينبينالفيتاميناتلهذهعوزحالة

علىالجسصاالبيريدوكسين،أو6،بفيتامينيساعد

بناءقوالبتعتبراكتيالأميحيةالأحماضاستعمال

الجلدتلفالفيتام!تلهذاالافتقارويسبب.البروتينات

إنزيمإنىالبانتوثينحمضرالجسماويحول.العصبيوالجهاز

الطاقةإنتاجعلىالجسمتساعدأساسيةمادةوهومساعد،

إلىالدهونتحويلفىالجسمالبيوتينويساعدالغذاء.من

الطاقة.إنتاجفىبدورهاتساعددهنيةحموض

12،بفيتام!تيحتوي.الفوليكوحمض12بفيتامين

أعشام!تاهذار.أتا!صبااعنصرعلى،السيانوكوبالامينأو

يصلرأتأ!دياأغوليكالحمفرالطهبيعيةالوظيفةلأداءضروري

فيتام!!إلىالجسما:يحتاخالفولاسين.اسماأيضاعليه

اشيبيأضووياالحمضأضحوءتالفوليكوحمض12ب

هذاويحملالجسما.خلايافيأ(ن)دالأكصجينمنقوص

خلية.كلأنشطهةتحكماالتي"!الرئيسية"!الخططالحمض

فقرالفيتامين!تهذينمنأينقصويسبب.الخليةانظر:

غيربالدمالحمراءالدآكرياتفيهاتكونحالةوهي،الدم

الحاملالمرأةالاطباءينصحوقد.الدمفقرانظر:.كافية

لمنعأغوليك(احمض)أملاحبالفولاتغذائهابتزويد

12بفيتام!تمنضئيلةكمياتالأطباءويحقنالأنيميا.

!صما.الخبيثالدمفقربمرضالمصال!!اللأشخاصلعلاج

فىتلفأيضاحدزثيسبب12بفيتامينإلىالافتقارأن

العصبى.الجهاز

حيوانيةبروتينيةومصادروالحليبوال!جدالبيضيمد

بفيتامينالجسمالبكتيريا،منأنواعإلىبالإضافة،أخرى

إلىفقطخضراواتيأكلونالذينالناسيفتقروقد.أ2ب

فيالمطوخةغيرالأعذيةاكلوتحتوي.الفيتامينهذا

كمياتيدمر،الطهيأنليد،الفوليكحمضعلىالغالب

منهمتفاوتة

الفيتامينهو.الأسكوربيكحمضأو.جفيتامين

ان!:.الإسقربوطويعالجيمنعحيث،للإسقربوطالمفهماد

وكلك،جفيتامىيئمنقليلاالجسمويختزن.الإسقربوط

أه!اتشملر.الفيتام!تهذااليومىالغذاءيتضمنأنيجب

الصماطم.واوالفراولةالمطهبوحغيروالكرنبالموالحمصادره

والعظامالدمويةالاوعيةلسلامةضروريجوفيتامين

منالفيتامينهذاإلىيفتقرونالذينيعانىوقد؟والأسنان

فيجفيتامينيساعدكماالجلد.تحتونزفاللثةقروح

تماسكعلىيساعدبروتينوهي،الكولاجينمادةتكوين

الأنسجة.

مرض!وهو،الكساحمنعفييساعدد.فيتامين

زيا!فأوالفيتا!ننقصويؤثر.الكساحان!:.عظمي

،دلفيتامينعديدةأش!صالوهناك.العظامعلىحطيراتأتيرا

2،دفيتامينأوكاليسفيرولاسماأحدهاعلىتيصلوأ

منالفيتامينهذاأضباتاوينتج.أصمباتاتافىويت!صن

وذلك،الكيميائيةالمركباتمننوعوهوالإستيرول،

ويتكون.البنفسجيةفوقللأشعةالمباتيتعرضحينما

فيتامينأوالكوليكالسفرولوهوالفيتام!ت،منآخرشكل

علىويطلقالبشر.وأنسجةالحيواناتأنسجةفي3،فى

الجلدفييتكونلأنهالشمسأشعةفيتاميناسمدفيتامين

الكبدوتحتوي.الشمسلضوءالجسمايتعرضحينما

تستعملوقد3.دفيتامينمنال!ضيرعلىالأسماكوزيوت

أخرىحيوانيةغذائيةومنتجاتالحليبالإثراءالزيوتهذه

.دبفيتامه!

مئأكسدةفييساعد.التوكوفرولهـأولمحتامين

غيرالدهنيةالأحماضمنأ!ديداصسجين(الأامعأ،تحاد)1

فىمهمادوراهـيؤديشيتامينفإنولذلك؟المشبعة

وفيرةكمياتعلىتحتويالتيالخلاياأغشيةعلىالمحافظة

مصادرأفضلومن.المشبعةغيرالدهنيةالأحماضمن

اللحمويحتويالقف.جنينوزيتهـالخصفيتامين

الحبوبمنالمصنوعةوالأغذيةوالكبدوالبيضوالحليب

هذأعلىأيضاالخضراواتمعظموكذلك،الكاملة

هـفيتامينفينقصحالاتتحدثماونادرا.الفيتامين

قليلة.أعراضئاويسمب

الخضراواتوتعتبر.الدمأضجلطريضرر.ك!امين

وكرنبوالقنبيطالكرنبمثلالخضراءالأوراتاذات

البكتيرياوتصنع.كبفيتامينغنيةمصادرأصسبانخواالسلطة

تنئحالاتمانادراولذلك؟الجسمفيكفيتاميرالمعوية

بعضوفي.فقيرةأغذيةتناولعنالفيتامينهذاعوز

لمنع،الولادةقبلكفيتامينالنساءالأطباءيعطي،الأحيان

بكتيرياالمواليدلدىلاتوجدحيثالوليد،عندالنزف

يبلغأنقبلالفيتامينمنوفيرةكمياتلإنتاجكافيةمعوية

.عمرهمنتقريباأممبوعينالوليد

الفيتاميناتتعملكيف

مادةوالحفاز.بالجسمحفازاتبمثابةالفيتاميناتتعط

فىتستهلكأندون،الكيميائيالتفاعلسرعةمنتزيد

تسريعفيالفيتاميناتتساعدوكذلك.التفاعلهذا

ولاتحدث.الجسمفيتحدثضروريةكيميائيةتفاعلات

عدمحالةفىشديد،ببطءتحدثأو،التفاعلاتهذه

.الفيتاميناتوجود

دورأو،الإنزيماتدورالفيتاميناتمعظموتؤدي

التميمية.الإنزيماتاسمعليهايطلقعضويةمركبات

بروتين،علىالإنزيماتتحتويوكذلك.الإنزيماتانظر:



633لاإ،لدجيرافيتز

جزيئاتالإنزيمويغير.بالجسممعينةعملياتوتنظم

يتغيرولاكيميائيا.تفاعلاليسبببهاويتحد،بالجسم

تلومرةالعمليةتكراريستيمأنهكما،بالتفاعلالإنزيم

.الأخرى

فىتؤثرلا،فعالةغيرأشكالفيفيتاميناتوهناك

إلىالفيتاميناتهذهالجسمويحول.الخارجيةالتفاعلات

لالأنهفريدا؟فيتامينادفيتا!نويعتبر.الفعالةأشمكالها

رسولأبوصفهبل،فحمسبفيتامينابوصفهوظيفتهيؤدي

.الهورمون:انظر.هورموناأوكيميائيا

تاريخيةنبذة

والبلاغرابريالبريمثل،التغذيةأمراضكانت

احتمالفكرةولكن،لقرونمعروفةوالإسقربوطوالكساح

كاننسبيا.حديثةتعتبرالغذأءفىنقصمنحدوثها

درسمواالذينالأوائلمنليند،جيمسالأسكتلنديالطبيب

الخامسالعقدبدايةففي.الإنسانصحةعلىالغذاءتأثير

الليمونلنداستعمل،الميلاديعشرالثامنالقرنمن

ماكانوانادرابحارةعندالإسقربوطلعلاجوانبرتقال

عاموفي.طويلةرحلاتفيطازجةفواكهيأكلون

أفرأدعلاجتاكاكيكاثهيرواليابانىالعالمحقق،أم882

اللحمبإضافةوذلكبري،البريمرضمنالبحريةطاقم

الأرز.منالمتكونغذائهمإلىوالخضراوأت

مرضإيجيكمانكريستيانهولنديالعالمودرس

)الانالهولنديةالشرقيةالهندجزرسكانعندبريالبري

الذينالأفرادأنبينتقريبا،أم009عاموفىإندونيسيا(.

الحبةغلافمنهالمنزوع)الأرزالممقولالأرزيتناولون

نأحينفي،بالمرضأصيبوا(النخالةوطبقاتالخارجي

واستنتج.بهيصابوالممصقولغيرأرزاأكلواالذين

للأرزالنخالةوطبقاتالخارجيةالأغلفةأنإيجكمان

عاملوهوبري،البريلمرفىمفمادعاملعلىتحتوي

للصحة.ضروري

الحيويةالكيمياءعالمحاولأم219عاموفى

المضادالنقيالعاملاستخلاص،فنككازيمير،البولندي

واعتقد.فشلولكنهالأرز،قشورمنبريالبريلمرض

كيميائيةمركباتمجموعةإلىتنتميالمادةأنفنك

يعنيوهوفيتاميناسمعليهاوأطلق،أميناتتدعى

عالمكان،الحينذلكوفى.للحياةالفحروريالأمين

عامنشرقدهوبكنزفريدريك،البريطانيالحيويةالكيمياء

نأمبيناالفئراننموعلىالغذاءتأثيرعنبحثاأم(09)6

الجسملنموضروريةموأدعلىتحتويالأغذيةبعضي

المساعدةالغذائيةالعواملاسمهوبكنزوأطلق.وتطوره

بهاالمعترفالعواملعنلتمييزهاوذلكالموادهذهعلى

)الموادللغذاءالأساسيةالعواملوهيتماما،

المعدنيةوالموادوالبروتيناتوالدهونالكربوهيدراتية

نظريةمعاوفنكهوبكنزمنكلطوروهكذاوالماء(.

الفيتاميني.الغذائيالعوز

فقطفيتامينينهناكأنالعلماءاعتقدالبدءوفى

عاموبحلولالماء.فيوالثانىالدهونفىيذوبأحدهما

مكولمإلمرالامريكيالحيويةالكيمياءعالمأثبتم2291

خليطمنشكون،الدهونفيللذوبانالقابلالفيتامينأن

الطيببينتقريبا،نفسهالوقتوفى.الفيتاميناتمن

للذوبانالقابلالفيتامينأنبرغر،غولدجوزيفالأمريكي

الحين،ذلكومنذ.الفيتاميناتمنخليطأيضاهوالماءفي

منالرغموعلى.للمجموعتينتنتميفيتاميناتالعلماءميز

العلميةالمواصفاتتنطقلمالمزيد،اكتشافإمكانية

أنهاعلىاقترحتالتيالمركباتمنأيعلىللفيتامينات

12.بفيتامينعزلتمعندماأم489عاممنذفيتامينات

التغذية.بمالحميةأيضا:انظر

م(.91ءأ-1)988لودفيج،فيتجنشتاين

القرنمنالأولالنصففلاسفةأهممننمساويفيلسوف

حركتينعلىالكبيرأثرهالأفكارهوكان،العشرين

.اللغويوالتحليلالمنطقيةالوضعيةهما،فلسفيتين

تقعالفلسفيةالمشاكلمعظمأنفيتجنشتايناعتقد

وعلىأسماء.الكلماتمعظمأنالفلاسفةاعتقادبسبب

الوقت؟ماالاتيالتساؤلالفلاسفةطرح،المثالسبيل

شيءإلىالوصولفىلفشلهم،شديدةحيرةفيووقعوا

الأسلوبهوهذاإن:فيتجنشتاينوقال،الوقتاسمه

كيفيةتحديدهووالمطلوب.الوقتماهيةلكشفالخطأ

للذهابالوقت!!حانجملةفي.الوقتكلمةاستخدام

معناهافإنوهكذا.وقتكلمةمعنىيعرف"البيتإلى

جملة.فيباستخدامهاإلاوقتلكلمةولاقيمة،مشكلة

المشاكلتذيبللغةالن!ةهذهأنفيتجنشتاينورأى

علىاللغةمعالتعاملفيمنهجهأثروقد،للفلسفةالتقليدية

ملموسا.تأثيرا،الميادينمنكثيرفيالمثقفين

بجامعةودرسبالنمسافيينافيفيتجنشتاينولد

بالتقديرحظيوقدهناكبالتدريسوعملبإنجلتراكمبردج

فلسفيةتحقيقات؟الفلسفيالمنطقتتبعكتابيهبفضل

وفاته.بعدنشرااللذين

منواحدةأم(.699ا-)179إلافيتزجيرالد،

وتتميز.شعبيةأكثرهنومنالجازفرقمغنياتأشهر

الواضح،الصوتيوتحكمها،الشخصيةالصافيةبنغمتها

والتنغيم.ألارتجالعلىوقدرتها



يترجا،لداجيرفيتز634

--فيتزجيرالدإلآولدت

بولايةنيوزنيولورتفى

وفازت.الأمريكيةفرجينيا

للهواةكثيرةمعسابقاتفي

شكبفرقةتلتحقأنقبل

-.عامالموسيقيةويبز

!أولسجلتوقد،أم359

!ح!تج!عاملهاناجحةأغنية

إلافيتزجيرالدويبزفرقةمعأم389

تيسكتأبعنوان

توفيوعندما.ثاسكتآ

وبدأت.عام!تمدىعلىالفرقةقادتأم939عامويبز

صوتية.مجموعاتومعمنفردةتعملم4191عامفي

مجموعةمعتعملحانتعندماعالميةشهرةاكتسبت

الموسيقةالجازضقةالمسمادالمتجواسةوالمغنيينالمومميقيين

.ء4891عاممنبدءاوذلك،فيلهارمونيك

رئيساكان(.-1)269جاريتفيتزجيرالد،

مأ829ديسمبرمنالفترةفيأيرلنداجمهوريةلوزراء

،الانتخاباتفيأخفقحيث،أم879مارسحتى

فاينحزبزعامةمناستقالالانتخاباتهذهوعقب

مأ819يوليومنللوزراءرئيساكانذلكوقبل.جاي!!

اللتينالحكومتينكلتاوكانت.أم829فبرايرحتى

.الع!الوحزبحزبهبينائتلافيتينترأسهما

دللن،فىشيتزحيرالدديزموندماي!ولجاريتولد

عم!!بدبلر.الحامعيةأ!طيةوابلفديركليةفيتعلي!هوتلقى

مهنتهشما!أنهأ،إا،4791عامفيأيرلندافيبالمحاماة

الاقتصادشىذأسكوبعدالمواصلاتإدارةفيأولأالرئيسية

الاقتصادفيمحاضراأصبحأم9ء9عامفي.والصحافة

بدبلن.الجامعيةالكليةفيالسياسي

مأ969حتى6591منالفترةفيأ!دفيتزجيراعمل

مجلركذلكودخل،الأيرلنديالشيوخمجلسفي

لرئيسوأصئنائبا،إيرياندايلالمسمىالأيرأخديالنواب

للشؤونوزيراكان.ام969عامجاي!!فاينحزب

وأصبح.أم779حتىأم739منالفترةفيالخارجية

أجامسلفهاستقالةعقبأم779عامللحزبرئيسا

كوسجرلف.

-)6918سكوتفرانسيسفيتزجيرالد،

فىالجمازعصرفيالأمريكيينال!صا!أضعهرم(.0491

ولعل.الميلاديالعشرينالقرنمنالصاخبةالعشرينيات

يكونأنعلىالفائقةقدرتهالإطلاقعلىمواهبهأهم

كانالتيالاجتماعيةالطبقةفيفعالآمشاركاعضوا

منفصلامراقبايكوننفسهالوقتوفى،أ!صبايتناولها

الذينهمالقراءمنجداوقليلأ!ا.متحيزغيرعنها

لمأنهكمالفيتزجيرالدبمالجادالجانبيرواأناستطاعوا

فترةأثناءموهوباكاتبابوصفهعامةبصورةفامعروي!ش

منضرباحياتهإبانقصصهأغراءاامعفمأعدفقد.حياته

بالتدهوراحتفاح!حتىأو،للأحداثأ!تاريخياأحرض!ا

أهدافالأعمالهأنبعدفيماالقراءصتشفا:قد.الأحلاقيا

عميقة.أخلاقية

بولسانتفىفيتزجيرالدكيسكوتفرانسيسولد

حيثبرنستونبجامعةوالتحق،الأمريكيةمينيسوتابولاية

هواية.الموسيقيةالهزليةالمسرحياتبكتابةفيهاشرع

،شهادةينالأندونالجامعةفىأصدراسةاعنوانقطع

جامعةتركهبعدعلقوقد.ام179عامفىوذلك

يواصلأنعليهالواجبمنكانبأنهطوي!بزصلرنستون

للأخلاقأدعو"أناوقال،الموسيقيةالسرحيات!صتابة

الناسأعظأنأودالواقعوفى،قلبيأعماقم!أسفضيلةزا

".إمتاعهممجردمنأحصترما،نوغامقبوأ!بش!ط!

منالجطنبهذاروايتهعلىكبيرةبشهرةحظى

غيرعملاكانأنهمنالرغموعلىأم(،029)الفردوس

جيلبمجيءتتنبأروايةأولكانتأنهاإلالاضج،

الأعمالومن.الملذاتعنالباحثأ!حاخبةاالعشرينيات

روأيتهكتاباتهورواجشحهرتهفيأسهمتالتىالأخرى

القصصومجموعتاأم(،)219والملعونالوسيم

وأقاصيصأم(،029)والفلاسفةالمرفرفونأغصيرةا

م(.291)2الجازعمر

أقلكانتفقدأم()259العظيمجاتسبىروايتهأما

بينمنروايةأولكانتلكنها،اسحابقةأعمالهمنرواجا

هذهمحورويدور.خالدةأدبيةأهميةأعطهرواياتثلاث

الفاضلةالأخلاقتتناولالتيبالحيويةالمفعمة،الرواية

.الثريالمهربجاتسبيجيتدعىشخصيةحول،بعمق

لمجتمعالاخلاقيللفراغلاذعانقداالروايةهذهوتمثل

الولاياتفىالأغنياء

عشرينياتخلالالمتحدة

العشرين.القرن

روايةالروايةتلكتلت

هوعليلبعنوانأخرى

التيم(391)4المساء

مالكوممنقحةطبعهاأعاد

وهيأم،519عامكاولي

بدبللانحرافوصف

فيتزجيرالدسكوتفرانسيسالفاتناتمنلقلةالعام



635،جونفيتش

نظرا،المؤلفهذاأخفقوقد.أوروبافيالأمريكيات

ثلاثينياتخلالاقتصاديركودحدثقدكانلأنه

مهتمينولامقبلينغيرالناسجعلالعشرينالقرن

يكملأنقبلفيتزجيرالدتوفيالجاز.عصربحفلات

الحياةتتناولوكانتأم(،149)الأقطابآخررواية

هوليوود.في

المبكرفيتزجيرالدنجاحأنعلىعامةبصورةالنقادشفق

إنتاجهوتشويه،الشخصيةحياتهتدميرفيسبباكان

مليئةحياةيعيع!أنإلىالنجاحهذاأدىفقد.الأدبي

يكونأنالمحتملومنكبير،دخلإلىدأئمةوحاجةبالبذخ

العقليالانهياروإلىالخمرإدمانهفىأيضاذلكأسهمقد

أدىقدالنجاحهذايكونأنالمحتملومنزلدا.لزوجته

مقالتهفيبصراحةوصفهالذيوالروحيالبدنيلانهياره

السنينقضىوقدام(.)369الانهياربعنوانالطويلة

وفاتهوبعدهوليود.فىللسيناريوكاتباحياتهمنالأخيرة

طالماالذيالاعترافمؤلفاتهلهجلبتبالطويلليسبوقت

حياته.فىتمناه

الصاخبة.العشرينياتبمالأدب،أيضا:الأمريكيانظر

كان.(م5681-5081)روبرت،فيتزروي

فيوعالما،البريطانيالبحريالأسطولفيضابطا

قادالذيالقبطانوكان.المحيطاتوعلومالجويةالأرصاد

العالم.حولدأروينتشارلزأقلتالتيبيجلالسفينة

مسحبعملفيتزرويقام.روبرتتشارلز،داروينأنظر:

28دمسوحاتجمعكما،الجنوبيةأمريكالساحل

للتنبؤمركزاأم855عامفيوأنشأمرفأ.08وساحلا

مقاطعةفىولد.بالحكومةخاصاالجويةبالأحوال

بإنجلترا.سفولك

.(م7191-3681)بوب،نزفيتزسيمو

الثقيلللوزنالملاكمةفيالعال!اببطولةاحتفظملاكم

أيضااحتفظكما.ام998حتى7918منالفترةفى

،أم198عاممنذالمتوسطللوزنالعالمبطلبلقب

عامالثقيلللوزنالعالمبطولةعلىحصولهوحتى

الوزنبطولةفيللعالمبطلاكذلككانكما.أم798

بطولةحازوقد.ام509وحتى3091منالخفيف

.ججيمسمنافسهعلىفازأنبعد،الثقيلللوزنالعالم

.41الجولةفيكوربت

الشمسيةالضفيرةللكمةاستخدامأولإليهويعزى

فقد.الشمسيةالففيرةانظر:.المباراةتلكفىبدأهاالتي

بالضربةجيفريسجيمسأمامالثقيلللوزنالعالمبطولة

.11الجولةفيالقاضية

بإنجلترا،هلستونفيفيتزسيمونزجيمسروبرتولد

أستراليا.فىالاولىمبارياتهوأدىنيوزيلندا،فيونشأ

.أم098عامفيالمتحدةالولاياتإلىوهاجر

كاتب.م(8831-9081)ردإدوا،لد!يتسجيرا

وهيالخيامرباعياتباسمالمعروفةبترجمتهاشتهرإنجليزي

.الخيامعمرالفارسيالشاعرنظمهاالتىالشعريةالقصائد

غفلاام985عاممرةلأولفيتسجيرالدترجمةئشرت

اكتشفعندماأم086عامحتىبهايؤبهولم.اسمأيمن

هذأبهوالمحيطونروزشيجابريلدانتيالإنجليزيالشاعر

ثلاثفيتسجيرالدأعدوقد.لهالترويجفيوساعدوا،العمل

أم872وام868أعوامفيطبعتمنقحةنسخ

فقدالخياملرباعياتترجمتهإلىوبالإضافة.أم987و

والأسبانيةاليونانيةالأدبيةللاثاربترجماتهكذلكعرف

بإنجلترا.سفولكفيولدقدوكان.الفاتنةوبرسائله

.الرباعيات:أيضاانظر

وحرفيمخترعأم(.897-1)743جون،!يتش

بخاريزورقببناءقام.الجنسيةأمريكي،الفلزأتفنفي

الزورقتشغيلمنعاما02قبلبنجاحبتشغيلهوقام،آلي

اسمعليهأطلقالذيفلنتونروبرتاخترعهالذي

كانت.هدسوننهرفيلهرحلةأولوكانت.كليرمونت

فيموفقغيرجعلهمما،ماديةمشكلاتفيتشتواجه

وجعللترولإختراعهالكافيةالشعبيةالمساندةجذب

مربح.عائدذاتزوارقه

فيعمليبخاريزورقلأولتجاربهأولىأجرى

نهرفيام787عامالتجربةهذهوتمت،المتحدةالولايات

كلمنمجاديفبستةيدفعالزورقهذاوكانديلاوير.

زورقادشنوقد.بخاريبمحركيسيركانلكنه،جانب

.ام071عامآخرودشمن،أم788عامفيأم8طوله

منكلبينمنتظمةسفريةبرحلاتيقومالزورقهذاكان

هناكيكنلمأنهإلا،ونيوجيرسي،وبيرلنجتونفيلادلفيا،

وباءتنققاتها.تغطيحتىالرحلاتهذهعلىإقبال

بالفشل.الميدانهذافيالأخرىفيتمشمحاولات

تاونشبوندسورفيالمزارعإحدىفيفيتعقولد

جربأنوبعد.المتحدةبالولاياتكونكتي!صتبولاية

والصناعاتالنحاسأعمالفينجح،الحرفمنعديدا

أثناءدكتتحارتهولكن.بنيوجيرسيترنتونفيالفضية

فيتشعملالتيأم(783-1)775الأمريكيةالثورة

بخاريزورقبناءعلىاهتمامهصبوقدملازما.إبانها

.م1785عامفى

السريع.البخاريالزورقبمالسفينة:أيضاأن!
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أطس!ساد.الرئيسىالعداءمصدرتعذفيتنامفىالأرزمزارع

فيتنام

وهيآسيا.شرقيجنوبمنطقةدولمندولة!يدئام

شكلفيالصينمنالجنوبإلىوتمتد،مداريمناخذات

وهي)3(اللاتينيللحرفمماثلوطويلضيقمنحنى

وكمبوديا.لاوسدولتيمنبكلالغربيةالجهةمنمحاطة

كبرى!هوشيمدينةتعتبربينما،هانويوعاصمتها

أجلاد.امدن

السهولعليالمنتشرةالقرىفيالسكانمعظميعيش

وبعضالارزيزرعحيثالأنهار،ودلتاواتالساحلية

عاتأغصاأأصسمبةوبا.الخصبةالأراضيفيالأخرىالمحاصيل

أهماالأسماكصيديش!سل،السواحلس!!انمنواسعة

العيش.لكمسبوسيلة

يعرففيمايعيشونالفيتناميونكانالبعيدالماضيوفى

منذالمنطقةهذهالصينيونوح!صما.الشماليةبفيتنامالان

نجححيث،الميلاديالعاشرالقرنوحتى.م،أق..عام

وخلال.مستقلةفيتناميةدولةأولتأسيسفيالفيتناميون

توسعت،الميلاديالعاشرالقرنتلتالتيسنةالتسعمائة

المساحةكللتشملالدولةهذهسيطرةتحتالواقعةالمنطقة

.فيتنامباسمال!نالمعروفة

التاسعالقرنأواخرفىفيتنامعلىالفرنسيونومميطر

فيتنامعلىالفرنسيةالسيطرةوألممتمرت.الميلاديعشر

احتلتهاحيث،الثانيةالعالميةالحربسنواتحتى

فرنساحاولتأم،459عاماليابانهزيمةوبعد.اليابان

وهرمنهالفيتولكن.أخرىمرة!ميوتهااستعادة

منههوشيبزعامةالشيوعيونعليها!ميطرمنظمة

.فيتناممنالشمالىالجزءفىالسلطهةأجدمقااستلمت

.أم469عاموالفرنسيينهؤلاءبينعنيفقتالونشب

معركةفيأم549عامفرنسابهزيمةالمعاركوانتهت

لإيجادذلكبعددوليسلاممؤتمروانعقدفو.بيانديان

عقدالذيالمؤتمروقرر.الطرفينبينللنزاعسلميةتسوية

إلىالشماليةفيتنامتقسيمسويسراعاصمة،جنيففي

الشمالىالقطاععلىالشيوعيونمميطرمؤقتا.قطاعين

غيرالفيتناميونتسلمبينماالشماليةفيتنامسميالذي
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فيتناماسمعليهأطلقالذيالجنوبيالقطاعالشيوعيين

الجنوبية.

فيتنامفيمنهالفيتأعضاءقادام579عاموفي

واضحأدعماتلقواثم.حكومتهمضدتمردأالجنوبية

.ام959عاممناعتباراالشماليةفيتناممنوعلنيا

سيطرتهم.تحتالبلادتوحيدالشيوعيينهدفوكان

.فيتنامبحربماعرفإلىالبلدذلكفيالدائرالقتالتطور

والاتحادالصينمن!تواصلادعماالشيوعيونتلقى

الاشتراكي،المعسكربلدانمنوغيرهماالسابقالسوفييتي

فيتنامجمهوريةالشيوعيةغيرالدولساندتحينعلى

الرئيسيالحليفالمتحدةالولاياتأصبحتوقد.الجنوبية

والمعداتبالمؤنحكومتهادعمتحيث،الجنوبيةلفيتنام

عاموفي.العسكريةالقواتمنالالافوبمئاتالعسكرية

ومنالنار،إطلاقوقفعلىالنزاعأطرافاتفق،ام739

أرضمنقواتهامندفعةاخرالمتحدةالولاياتسحبتثم

عملياتهمالشيوعيوناستأنفماسرعانولكن.فيتنام

فيتنامالشيوعيونهزم،أمء79أبريلوفي.الحربية

،أم769عاموفي.كاملبشكلعليهاوسيطروا،الجنوبية

هيواحدةدولةلتصبحفيتناموجنوبيشماليتوحيدتم

.فيتنامحربان!:،التفاصيلمنلمزيد.فيتنام

الحكمنظام

فهىالسلطةأما،جمهوريةدولتهمفيتنامقادةيعتبر

فإنالممارسةصعيدوعلى.العاملةالطقةدكتاتورية

الشيوعى.للحزبوشاملاتاماخضوعايخضعالشعب

منمؤلفسياسيمكتبيقوده.الشيوعيالحزب

حكوميةمؤسسةأقوىالمكتبوهذاعضوا.عشرخمسة

العامةالسياساتصياغةعنالمسؤولوهو،فيتنامفي

للدولة.

694تضموطنيةجمعيةتوجد.الوطنيةالجمعية

القوانينلإجازةسنويامرتينالجمعيةهذهوتجتمععضوا.

الدولة-مجلسأما.الحزبقبلمنالمقررةوالسياسات

عنفمعسؤول-الوطنيةالجمعيةأعضاءبعضمنالمؤلف

الدولةومجلس.القوانينوتنفيذالوطنيالدفاعمثلقضايا

مجلسأعضاءويرأس.جحاعيدولةرأسبمثابةأيضاهو

أعضاءترشميحويتم.عديدةحكوميةإداراتالوزراء

يتمأنعلىالحزبقبلمنوالوزراءالدولةمجلس

الوطنية.الجمعيةطريقعنانتخابهم

63إلىفيتنامدولةتنقسم.المحليةالحكومطت

إلى،التقسيملهذاخاضعةغيرمدنوثلاثمحافظة

فهيالمدنأما.خاصبوضعيتمتعثالثقطاعجانب

الوضعذوالقطاعأما.منهشيوهووهايفونجهانوي

موجزةحقائق

.نويها:صمةلعاا

الفيتنامية.:الرسميةاللغة

مربعا.مترأكيلو986،133:المساحة

الشرقومن.كمألم657:للشمالالجسوبمنمسافةأطول

كم.،4443الساحلطول.كم216:للغرب

سطهحفوقم/4313بانسيفانارتفاعاالمناطقأكثر:الارتفاع

الساحلية.المناطقانخفاضاالمناطقأكثر-البحر

نسمة،28.75"،...-أم699عامتقديرحسب:السكان

الريففيالسكانمن97%يعيع!.2شخص/كم227الكثافة

:أم989تعدادحسبالسكانعدد.المدنفي2%وا

م1002عامالسكانعدديصلأنيتوقع.نسمة.14164)668

نسمة..000242083إلى

الرئيسيةالمنتجات

والفولاذ،الحديد،الأسمدة،الإسمنت:الصناعةالأرز.:الزراعة

.الحجريالمحم:التعدين.النسيج،ورقيةمشجات

أنظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.الدونغهيالرئيسيةالوحدة:العملة

النقود.

المسنالدولابأما.للشيوعيةترمزنجمةيحملانفيتناموشعارعلبم

البلد.لهذاوالصساعةالزراعةأهميةعلىفيدلانالشعارفىوالارز

.ام559عامسذالشماليةديتنامفيالعلمهداواعتمد

وجرولاوسوالصينكمبودياوتحدآسيا،شرقيجنوبتقعفيتنام

الحنوبي.الصين
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.ا!سا.سةاطىادمساأحداأمايقمودالمتاميونالأطفال
-حوىكط!-!

:حي!عص!اعريصةه:حرنىا!الأطمااكهؤلاءالفيتنامييرمعظما

مسترسل.أسودوشعرمرتفع

منأصثحرقىاالجنوبإلىداوكون-تاوفونغفهوالخاص

شؤونبتصريفشعبيةمجالسوتقوم.منههوشيمدينة

وعلى.والقرىوالمناطقالمحافظاتمستويعلىالحكم

الشيوعي.الحزببتوجيهاتالالتزامالمحليةالحكومات

يتمأنعلىالمحليةالحكوماتأعضاءويرشئالحزب

الحكوماتأعضاءمهامومن.الشعبقبلمنانتخالهما

المحلى.للحكمالعلياأ!ياداتاانتخابالمحلية

ويتألف.القضائيالنظامعلىالحز!يسيو.المحاكم

الشعبومحاكمالعليا،الشعبمحكمةمنأضظاماهذا

العسكرية.والمحاكمالمحلية

أكبرمنواحدالفيتناميالجيشا!لسلحة.القوات

الشعبجيع!القوةمجملوتسمى.العالمفيالجيوش

جانبإلى،1)000.001أشرادهكددويب!.الفيتنامي

شبهالقواتأماصغير.بحريوأسطهولالطرانسلاح

حواليفتبلغالحدوددفاعوقواتمليشياتمنالنظامية

مجند.مليوني

السكان

منالمنطقةهذهإلىنزوححدتالسن!ت،آلافقبل

ومن.الجنوبيةالجهةفيالموجودةالجزرومنالشمالجهة

ثنائيةهجرةنتاجاومزيجالفيتناميالشعبفإنهنا

العناصرتشكل،الراهنالوقتوفي.السكانمنلمجموعت!ت

سكانمن%09حواليالمجموعتينهاتينمنالمنحدرة

أكبرهموالتاييونوالتايوالخمير،،والصينيون.فيتنام

القطر.هذافيالسكانيةالأقليات

ويتميزونعريضةوجوهلهمفيتنامس!!انمعظهم

طولويزيد.مسترسلأسودوشعر،الوجنةعظهمةبارتفاع

حوالىكذلكويزنسم،51.على،المتوسطفيأغيتنامىا

أقصرالعمومعلىالفيتناميةالمرأةأنزيلاحظكحما.45

الرج!!.من

حوألىفيتنامس!صانعددبلغ.السكانعدد

مليونحواليمنهم،أم699عامنسمة000.02875

منومليونالتايينمنومليون،التايمنالميونوربم

الخمير.من00.009.والصينيين

نحويعيشالبلاد،مدنكبرى،منههوشيمدينةفى

نسمة،.0003!...هانويوفي،نسمة00000004

منالمليونونصفمليوننحوفيعيع!هايفوجفيأما

،هانويبمهايفوبخانظر:،المعلوماتمنوللمزيداكبشر.

مدينة.،منههوشي

حياةنمطفييذكرتغيريحدثلما.المعيشةأكلاط

الفرنسيالتدخلعلىالسابقةالسنينمئاتمندأ!يتناميا

التاريخ،ذلكومنذ.الميلاديعشرأضاسعاالقرنآواخرفي

الحربوسنوات،والأمريكيينوالشيوعيينالفرنسيينفإن

فيهائلةتغييراتأحدثت،القرنهذامنتصففيالمتصلة

البلد.هذا

مجتمعافيتنامكانتعشر،التامبعأغرناوخلال

السكانمعظموكان.مشينةأسريةروابطعلىقائمازراعيا

وأخيراأولأولاؤهمكان.الزراعةعمادهاقرىفييعيشون

الأسرةأفرادأكبركانحيث،المباشرةومصالحهالعائلاتهما

حالةفيالأكبرالابنمحلهويحل،العائلةرأسهوسنا

حياةتعيشالقربىذاتالعائلاتمعظمكانت.وفاته

والأبناءالآباءالممتدةالعائلاتنظابمشملوقد.مشتركة

كان.وأبناءهوزوجتهسنا،الابناءوأكبر،المتزوجينغير

والعائلات.أبنائهمزوجاتيختارونالذينهمالاباء

الطقوسممارسةعبرالأجدادبتاريخالاحتفاءعلىحريصة

الخاصة.

علىفرنساسيطرتعشر،التاسعالقرنأواخرفى

إلىأدىمماالصناعاتمنعديداالفرنسيونأدخل.فيتنام

بالمصانعالزراعيةالعاملةالأيديمنكبيرةأعدادالتحاق

الزراعةتطويرتم،الوقتنفسوفي.المدنفيأقيمتالتي

ظلوفي.المطاطصناعةمجالفيوخاصةوتومميعها،

فاقتالإقطاعيينمنطبقةبرزت،الفرنسيةالسيطرة

أرضفيالسابقةالزراعيةالأراضيملكياتجميعملكيتها
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نمطتغييرإلىأدتالتيالأحداثمعظمولكن.فيتنام

العشرين.القرنأواسطفيبدأت،الفيتناميةالحياة

إجراءفىبدأواالسلطةإليهمآلتالذينفالشيوعيون

جوانبكلعلىوسيطروامبادئهممعتتفقتغييرات

بما،الحزبوتوجيهاتمبادئالجميععلىوفرضوأ.الحياة

،بالرجالالمنوطةالمهامأداءعلىالنساءإرغامذلكفي

ذلكفيبما،والشعائريةالدينيةالممارساتتشجيعوعدم

الأجداد.تقديس

سبيلفعلى.أخرىاجتماعيةعواقبللحربوكانت

للالتحاقأسرتهعنالتخليالابنأوالوالدعلىكان،المثال

وأثناء،الحربتلكأثناءالاللافمئاتومات.بالمقاتلين

إلىللنزوحالالافواضطر.فيتناملشماليالجويالقصف

الريفيةالمناطقساحتهاكانتالبريةالمعاركولكن.القرى

السكاننزوحإلىالمعاركهذهأدتو.الجنوبيةفيتناممن

القيموبينبينهمتماسحدثحيث،الجنوبيةللمدن

الأعمالبدوائرأحتكاكهمخلالمنالغربيةوالعادات

الأمريكيينالجنودوآلافالحكومةوموظفيالأمريكية

البلاد.فىالموجودين

أنماطولكن،قطنيةملابسأصسكانايرتدي.الملابس

،الشمالمدنففي.والجنوبالشمالبينتختلفالزي

ضيقةبزةمعأسودمعروالاوالنساءالرجالمعظميلبص

صنادلفغالبيتهاالأحذيةأما.اللونسعوداءأوبيضاء

الزينفسونجد.القديمةالسياراتإطارأتمنمصنوعة

تزدحمالتي!يتنام!دنكبرىمنههوشيمدينةبسوقالتجاريةالمحال

منمنتجاتهمعرضعلىمنهمالكتجروددرج.المتجول!تبالساعة

المتاجر.أمامالأرصفةعلىالأخرىوالسلعالمحاصيل

الذكور،السكانمعظمولكن.الجنوبمدنبعضفي

يرتدونالشيوعيةالسيطرةقبلبالجنوبيقيمونكانواالذين

لبسعلىحريصاتالنساءغالبيةول!زالت.الغربيالزي

المعطف،يشبهطويلجلبابوهواوداي،التقليديالزي

الشماليةالريفيةالمناطقوفيأسود.أوأبيضسروالتحته

،وتنورةقميصمنتتكونفضفاضةملابسالنساءتلبس

تغطيالمعاطفتشبهثياباالرجالبعضيرتديحينعلى

فيلبسون،الجنوبسكانمنالريفيونأما.الركبتين

الطويلة.الأكمامذاتوالقمصانالفضفاضةالسراويل

نظيرهعنالجنوبفيالمنزلىالمعماريختلف.ا!لساكن

يتميزفالشمال.مناخيةلاعتباراتوذلك،الشمالفي

وأالعاديالخشبمنالجدرانتشيدلذلك،بالبرودة

الجنوبفيأماالقرميد.أوالبلاطمنوالأسقف،الخيزران

أوراقمنمشيدةالريفيةالمساكنمعظمفإندفئا،الأكثر

معدنيةصفائحتستخدم،هذهأيامناوفي.والقشالنخيل

والاجرالخشببأنعلما،الأسقففيوبلاستيكية

.الكبيرةوالقرىالمدنفيواسعبشكلتستخدموالبلاط

والأرزالسمكللفيتناميينالرئيسيالغذاء.الطعام

العصور.أقدممنذالرئيسيالغذاءوالأرز.والخضراوات

ثلاثلهاولكن،الفيتناميةهيالرسميةاللغة.اللغة

والجنوبية.والوسطىالشماليةهيمتماثلةشبهلهجات

جانبإلىالفيتناميةاللغةالسكانمعظمويتحدث

عناصربينلهجة02نحووهناك.المحليةلهجاتهم

سكانمنكبيرةمجموعاتوتتحدثالمونتاجنارديين.

والصينيةوالفرنسيةكالإنجليزيةأجنبيةلغاتالمدن

لروسية.وا

كلطوك،ام549عامفيتنامتقسيمعقب.التعليم

العملياتولكن.العامالتعليمقاعدةتوسيعالدولتينمن

كلوالممتنفدت،والتربويةالتعليميةالعمليةأعاقتالحربية

وإعدادالتعليممجالفىتوظيفهايمكنكانالتيالموارد

الاقتصاديالوضعظل،الحربانتهاءومنذ.المعلمين

لقطاعكافيةمواردتوظيفللحكومةشيسرولممزريا،

السكانمعظمفإن،ذلككلمنالرغموعلى.التعليم

والكتابة.القراءةيعرفون

برمتها.التعليميةالعمليةعلىالشيوعيالحزبويسيطر

والمتوسطةالابتدائيةالمرحلةمنالتعليميالسلموشألف

.مهرةعماللإعدادالخصصالمهنيوالتعليموالثانوية

كلية04منأكثرجانبإلىالبلدهذافيجامعتانوهناك

أكبرمنههوشيمدينةجامعةوتعتبر.متخصصةومدرسة

البلاد.جامعات

أشكالمنشمكلأيفيتنامقادةلايشجع.الدين

الشعائريمارسونالذينالفيتناميينومعظم.الدينيةالممارسة
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منواسعةقطاعاتوتعبد.البوذيةللديانةينتمونالدينية

منالعديدهناكبينما،الحيواناتوأرواحالنباتاتالسكان

حواليويعتنق.والطاويةبالكونفوشسيةيؤمنونالذينالسكان

دياناتوهناك.الكاثوليكيةالنصرانيةالسكانمن%ا.

هاو،هو:وهىالجنو!فيأم029بعدنشأتصغيرة

الثانيةأنحينعلىالبوذيةمنقريبةوال!ولى.دايوالكاو

الأدياد.منوغيرهاوالطاويةالبوذيةتعاليمبينخليط

والفنىالأدبىالإبداعأنواعأكثرالشعرظل.الفنون

باحترامأ!دواماعلىيتمتعونالشعراءأنكما،فيتنامفيشعبية

حسي!قصيدةمنأبياتاأصس!صادامعظماويردد.الشعبوتقدير

أغصيدةاهذهر.رلضحيةحبقصةحولتدورالتيكيوفان

أصثامناالقرنأواخربينعالقالذيدونجوينللشاعرتنسب

.الميلاديعشرالتاسعالقرنوبداياتعشر

لمشواتخلالالانتشارفيالحديثةالروايةبدأتوقد

الجزءفيخاصةكبيرارواجاتجدولازالت.الفرنسىالحكم

الشيوعيالنظهاميمارس،الراهنالوقتفيولكن.الجنوبي

.المطبوعاتتداولحركةعلىصارمةرقابة

الصينية،المؤثراتفيتنامفيالسائدالفنىأطابعالعكس

أترينع!صح!تفي،الحديثةالفرنسيةالمدارسوتأثير

المعابدأيأجاجودا،افىأضقليدياالمعماريالتراث

القديمة.الملكيةوالاثارالأضرحةوا

والمناخالسطح

الهندجزيرةشبهمنالشرقىالساحلفيتنامتحتل

أرزسلتيتشبهبأنهابلادهمالفيتناميونويصف.الصينية

الجنوبفيالميكونجنهرفدلتاعمود.طرفىعلىمعلقتين

الأحمرأضهرادلتاتشكلبينما،السلتينهاتينإحدىهي

الضيقالأرضيالشريطأما.الثانيةالسلةالشمالفي

السلتين.يحملالذيالعمودبمثابةفهوالاثنتينبينالواصل

الص!تحدودمناكم،006لمسافةفيتناموتمتد

مناتساعأالمناطة!أكثروتوجدتايلاند.خليجإلىالجنوبية

منك!ا065لمسافةوتمتد،الشماليالجزءفيالطولناحية

البلادأوامعطأما.خلئتونكينإلىلاوسحدود

كم.05حواليفلاتتعدى

المرتفعاتا-هيأقاليمخمسةإلىفيتناموتنقسم

أنامايتجبالسلسلة3-الأحمرالنهردلتا2-الشمالية

الميكونج.دلتا5-الساحليةالسهول4-

الش!اليالجزءفيجبليإقليم.الشماليةالمرتفعات

الص!تداخلإلىالجبالتمتدحيثالبلاد،منالشرقي

ويتميز.الجبالمعظمأوالأجماتالغاباتوتغطي.ولاوس

هذهفيجبليةقمةأعلىوتبلغ.أحسكانابقلةالإقليمهذا

البحر.سطحفوقم3ر431حواليالمنطقة

تطل.لفيتحامالبحر!بالساحلمعظمامتدادعلىتقعالساحيةاللنخففهات

اطممحفضات.الزبيالطرفعمدالصورةخلفيةم!ألامايتحبالسلسلة

المرتفعاتمناللإقليمهذايمتدالأحصر.النهردلتا

فيالأحمرالنهرمنابعوتقع.تون!صينخليجإلىأجةأسشماا

نفسه.الخليجفييصبحتىجنوباويجريا!!،ا

أقلأوأمتارثلاثةارتفاععلىتقعالأحمرأضهرادلتاومعظم

يتعرض،الفيضانموسموفيالبحر.سطحمستوىمن

هذهبأنعلماسنويا،للغرقبالسكانالمكتظةالدلتامعظم

.فيتنامفىزراعىإقليمأهمهيالدلتا

غربىإلىالشمالمنتمتد.أنامايتجبالسلسلة

منالشمالإلىكم08مسافةعلىتنتهيحتىالبلاد

هذهأجزاءمعظمالغاباتوتغطي.منههوشيمدينة

إلىمعظمهموينتميالسكانقليلةالمنطقةوهذه.السلسلة

لين.المونتاجنارد

منالشرقيالأوسطالجزءوتشمل.الساحليةالسهول

فىوتبدأمنخفضةالساحليةالسهولوهذهاجلاد.أ

الإقليمهذاويمتد.الصينبحرجنوباتجاهفىالانحدار

فيالأرزويزرع.الميكونجدلتاإلىالأحمرالنهردلتامن

الأنشطةمنيعدالصيدأنكما،الإقليمهذاأنحاءمعظم

عالية.سكانيةبكثافةالإقليمهذاويتمتع.المهمة

الواقعةالمناطقجميعالإقليمهذايشمل.ا!ليكوبخدلتا

المنخفضة.الساحليةوالمناطقأنامايتجبالسلسلةجنوبي

منينبعالذيميكونجنهربوساطةالدلتاهذهتكونتوقد

بحرفييصبأنإلىآممياشرقيبجنوبماراالص!ت

فوقأمتار3بمقدارترتفعالدلتاوهذه.الجنوبيالصين

منأكثرويعيع!لها.ارتفاعأعلىوهوالبحر،سطح
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الزراعيةالمنطقةوهىالدلتا،هذهفيالبلادسكاننصف

نهر.،ميكوبخانظر:.الرئيسية

فيالموسميةالرياحوتؤثر.مدارياس!ائدالمناخ.المناخ

هطولفيالصيفيةالرياحوتتسبب.السنةمدارعلىالمناخ

اكشرقي،الشمالمنالاتيةالشتويةالرياحأما.غزيرةأمطار

همارئيسيانفصلان:هناك.غزارةأقلأمطارعنهافتنتج

.جافباردوشتاء،مطيرحارصيف

فىهانويمدينةفيالحرارةدرجةمتوسطويبين

يونيوشهرويمسجليناير،شهرفيم517حوأليالش!ال

درجةترتفعوأكتوبر،مايوشهريوبين.م925حوالي

غزيرةأمطارفيهاوتهطلالأحمر،النهردلتافيالحرارة

ويبلغ.تونك!تخليجتضربالتىبالأعاصيرمصحوبة

سما.ا85حوالىهانويفيالسنويالمطرمنسوب

وتهط!!.العسةأ!طواأيةعاالرطوبةتكون،الجنوبوفي

فىمطارالأمسموب:يبلز.الصيففيالأمطارمعظم

ألري!!بينسم002حواكطمنههوشيمدينةمنطقة

تتخللهدافئاأطقسايظلمارسإلىديسمبرومنونوفمبر.

مدينةفيالحرأرةدرجةمتوسطويبلغ.خفيفةأمطار

شهرخلالم053وديسمبرفىم526حواليمنههوشي

أبريل.

ورطوبة،جفافاالأقاليمأكثرالبلادمنالأوسطوالجزء

الشماليةالأجزاءتفوقمعدلاتفيهالحرارةدرجةتصلإذ

للأعاصير.معرضةالوسطىالسواحلومعظم.والجنوبية

بغزارةافيتنامفىالجبليةالمناطقأنالمعروفومن

أسداخاابمناطة!مقارنةالحرارةدرجةوانخفاضالأمطار

الساحلية.وال!قاليم

قتصادلاا

نسبةوتبلغ.الزراعةعلىالفيتنامىالاقتصاديعتمد

المنتجة،القوىإجماليمن%07حواليالزراعيةالعمالة

والنظام.الرئيسيالزراعيالمحصولهوالأرزبأنعلما

شسمالذيالاشتراكيالنظامهوفيتنامفيالاقتصادي

أواخرفيولكن.الإنتاجوسائللكلالدولةبملكية

سياسةالدولةانتهجت،العشرينالقرنمنالثمانينيات

الفرديةالملكيةأشكالببعضتمسمحاقتصاديةهيكلةإعادة

أطبيعيةاأجلادامواردمعظموتوجد.الاقتصاديةوالمنافسة

المعدنهوالأنتراسايتوفحمالقطر.منالشمالىالجزح!في

وهناك.المنطقةهذهفيكبيرةبكمياتويوجد،الرئيسي

والطميوالنفطالكرومتشولأخرىتعدينيةصناعات

مساحةثلثالغاباتوتغطي.والصفيحوالملحوالفوسفات

وخشبوالقرفةكالخيزرانمنتجاتتتوفرحيثالبلاد،

والكينين.الخامالصناعة

%51نحوالمزروعةالأراضيمساحةتبلغ.الزراعة

للزراعةالصالحةالمناطقممساحةوتبلغالبلاد.مساحةمن

حتىيستثمرلممعظمهاأنإلا2%،0حواليالجنوبفي

ويعتبر.الزراعيةتوسئالرقعةعلىالح!صمةوتعم!!.الان

سافا()ال!طالمميهوتجانبإلى،اشئيسىالمحصولالأرز

الصوياوفولالسودانيوالفولأغنبواأسحي!!اوزيتأس!تشا

.والتئوالمطاطوالشايوالطماطمالس!وقصب

الفيتنامي.الاقتصادمقوماتأحدالأسماكصناعة

علىالسواحلمنطقةفيالقاطنينالسكانالافويعتمد

عديدةفصائلالسمكيةالثروةوتشول.الأسماكمصائد

.الأسماكمنوغيرهاوالحباروالروبيانأعركندامنها

لقياماللازمةالطبيعيةللمواردفيتنامتفتقر.الصناعة

،صغيرةوالصلبومصابالحديد.ثقيلةصناعة

زراعيةأدواتلإنتاجالمعدنانهذانويستخدم

صناعةبهاوتوجد.التقنيةبسيطةأ!لاتوآدراجاتر

جان!إلى،الغذائيةوالصناعاتاصرقواالإسمنت

والنسيج.الغزلصناعة

إجماليالوارداتتفوق.الخارجيةالتجارة

والالاتوالدواءالنفطالوارداتوتشمل.الصادرات

فهىالصادراتأماوالغذاء.والناقلاتالعسكريةوالمعدات

والشايوالمطاطالسودانيوالفولالحجريالفحم

الاتحادويعتبر.الهنديوالأسلالخيزرانومنتجات

.لفيتنامتجاريشريكأكبر)سابقا(أسسوفييتىا

مواصلاتبنظامفيتنامتتمتع.والاتصالاتالنقل

وتوفر.الحديديةوالسككالبريأضقلا:يشم!!،فعالونقلى

الدراجةوتعتبر،مهممائىنقلسائلروفروعهاالأنهارا

،فيتنامشماليفيالرئيسيةالفرديةالمواصلاتوسيلة

الواسعةالناريةالدراجاتجانبإلى،الجنوبفيوكذلك

منأقلالخاصةالسياراتمالكينسبةوتبلغ.الا!شخدام

.السكانمجموعمن%أ

قبلولكن.فيتنامفيالصحفمنعدديصدر

إلامتاحاالتلفازأوالمذياعجهازيكنلم،الستينيات

،والسبعينياتالستينياتفترةوفي.المحظوظةللقلة

انتشاراأكثرماحدإلىوالتلفازالمذياعأجهزةأصبحت

هذهمثلملكيةفإن،الشمالفىأما.فيتنامجنوبىفي

إلىالأرياففيالسكانيلجألذلكنسبيا.أقلالاجهزة

أجهزةأما.الصوتمكبراتعبرالبرامإلإذاعيةمتابعة

العاملينومنظمات،الجماعيةالمزارعفتملكهاالتلفاز،

.اللأخرىوالمنظمات

الإعلاموسائلجميععلىالشيوعيالحزبويسيطر

كسبذلكمنوالهدف.للسلطةوصولهمنذوالاتصال

المعارضة.القوىنشاطمنوالحدالجماهيرولاء



تاريخيةنبذة

الجزءفىيعيشونالفيتناميونكان.القديمةالأزمنة

عامحواليوفي.الشماليةفيتنامباسمحالياالمعروف

ويعرفتوو،ذاواسمهصينيجنرالوحد،.مدتى002

جنوبمنوأجزاءالمنطقةهذهدا،تريوباسمكذلك

مستقلة.دولةشكلفيفيت،ناماسمتحتالصين

الحالية.هومدينةموقعحتىجنوباالدولةهذهامتدت

هذهعلىالصينسيطرتالميلاد،قبل111سنةوفي

تنطقأنويمكنوزي،جيااسمعليهاوأطلقتالمنطقة

الصينيونغيرالميلاد،بعد967عاموفي.وشيجيا

لحملةيخضعالذيالجنوبومعناهأنامإلىالاسم

.السلام

الجنوبيالجزانشهدالميلاديالثانيالقرنأواخروفي

وشامبا.فونانهمامملكتينقيامالحاليةفيتناممنوالأوسط

بجنوبىالانومايعرفالميكونجدلتاتشملالأولىوكانت

فيتناممنالأوسطالجزءعلىفسيوتالثانيةأماكمبوديا.

القرنينوخلال.أنامأي-وزيجياإلىفونانمنالممتد

مملكةالقاطنونالخمير،سيطر،الميلاديينوالسالغالسادس

قويةإمبراطوريةبناءمنوتمكنوا.فونانعلىشامبا،

السنين.مئاتاستمرت

،م939عامأناممنالصينانسحبت.الاستقلال

الملوكأحدوأطلق.مستقلةدوأسةالفيتناميونأسسحيث

العظيمة.فيتنامدولةومعناه،فيتنامعلىفيتكوداياسم

السنين.منمئاتلعدةمتدأولأأنامالاسمبقيولكن

م003عامالصينيةالهندجزيرةشبه

وزيحياكانت.القديمةالصينيةالهندولاياتالخريطةهدهتوضح

.مأق11عامالصنقبلمنهزيمتهاقبلفيتنامتدعىمستقلةمملكة

الأصمر.باللونالحاليةفيتنامتظهو
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باستثناءعام009زهاءاستقلالهاعلىفيتناموحافظت

عشرالخامسالقرنفيالصينيالاستعمارمنعاماعشرين

،المذكورةالطويلةالاستقلالمرحلةوخلال.الميلادي

.صغيرةإمبراطوريةالفيتناميونأس!

لايلأسرةالحكممقاليدالتأم900عاموفي

الأسرةهذهبنتوقد.عام002منأكثرحكمهاواستمر

والخميرالصينبجيولقهزأئمعدةأنزلقوياجيشا

والنموبالرفاهيةالأسرةهذهحكمفترةوتميزتوالشامبا،

.الفنونوبازدهار

لايحكاممنالحكمترانأسرةانتزعتأم225وفي

حكمهموأثناء.أم004عامحتىالبلادلهمودانت

وقدشمامبا.وجيوشالمغولهجماتصدمنتمكنوا

تغلبماسرعانولكنأم،704عامفيالصيناحتلتها

التيلىأسرةبقيادةام،427عامفيالفيتناميونعليهم

إلىالقطراسمهؤلاءوغيرالتحرير.بعدالبلادحكمت

حكمهمفترةواتسمت،العظيمةفيتنامأيفيتداي

.الكبيرةوالإنجازاتبالاستقرارام787عامحتىالممتدة

احتلالمنتونثانليالملكتمكنام471عاموفي

إلىأدىبعدهمنأتواالذينالحكامضعفولكنشامبا.

.الميلاديعشرالسادسالقرنخلالأهليةحربنشوب

ونجوينالشمالفيترنهأسرتيبينأساساالحربودارت

وكان.فيتدأيبحكمالانفرأدبغرض،الجنوبفى

عامالقتالتوقفوقد.ليلأسرةالولاءيدعيانالجانبان

.الزمانمنقرننحوذلكبعدالسلاموعمأم،673

ما009عامالصينيةالهندجزيرةشبه

كمبودياشملتوقد،الفرنسيةالصينيةالهندالحريطةهذهتظهر

تونكين،:التاليالمحوعلىفيتنامفرنساقسمت.وفيتامولاوس

الأصفر.باللونفتظهرالحاليةفيتامأماتشاينا،،كوشينأنام
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!ميطرتهانطاقمننجوينأسرةوسعتالفترةهذهوخلال

الخمير.إمبراطوريةمنأجزاءاحتلالعبروذلك

،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالسبعينياتأوائلوفي

علىالأشقاءوأطلق.نجوينأسرةضدثورةأشقاءثلاثةقاد

إليها.ينتمونالتيالقريةاسموهو،معونتاياسمأنفسهما

زحفوا،الجنوبيالجزءأي،فيتدايعلى!سيوواأنوبعد

الحزءاحتلواأم787عاموفي.ترنهأسرةضدبقواتهما

دي.باسرةوأطاحواالبلاد!منالشمالط

شماليعلىحاكمانفسهالأشقاءأصغرونصب

أحد،أنهنجوينتم!شالفترةنف!روفى.فيتدايووسعط

وفى.فيتدايجنوبياستعادةمنبينجوينأسرةأفراد

نفسهونصب،سونتايحكامهزمأم208عام

وظل.فيتنامإلىاسمهاغيرالتي،فيقدايعلىإمبراطورا

نهايةبعدحتىسائداالمتوارثالإمبراطوريالحكمهذا

.ام459فيالثانيةالعالميةالحرب

،الميلاديعشرالسابعالقرنمنذ.الفرنسيالحكم

.فيتنامإلىالفرنسيينالكاثوليكالمنصرينطلائعوصلت

بدأواأنهماإلا؟الحديدةأصديانةاالسكانمنالعديدوتقبل

أسسالغاأغرذا:منذ.للمنصرينالحقيقيةالنوايافييشكون

المنصرونكانالميلادل!!،عشرالتاسعالقرنحتىعشر

والتصفية.أصلملاحقةعرضة

شنفيأ!رنسيةاأغواتأبدأتأم8ء8عاموفي

فرنساهدفوكان.الجنوبمناطقبعضعلىهجمات

عاموفيالبلاد.امشعمارجانبإلىالمنصرينحمايةهو

ثم(الحاليةمنه)هوشيسايغونع!مسيوواام861

.أم867عامفيتنامجنوبيكلفشملتمسيوتهمامتدت

أحدوأجبروافيتنامشماليعلىمسيطرواأم883عاموفي

لفرنساخولتمعاهدةتوقيععلىنجوينأسرةحكام

إلىالبلادفرنساوقسمت.فيتنامكلعلىالشاملةالسيطرة

وأنام(الجنوبى)الجزءتشايناكوشينهيمناطقثلاث

وحكمت(.فيتنام)شمالىأيوتونكين(الأوسط)الجزء

جانبإلىمستقلةمعستعمراتبوصفهاالمناطقهذهفرنسا

.ولاوسكمبوديا

يدعلىمبكرةهزيمةفرنساتلقت.اليابانيالاحتلال

حليفة،اليابانوانتهزت.الثانيةالعالميةالحربخلالألمانيا

الصينية.الهندعلىسيطرتهاووطدتالأجواء،هذهألمانيا،

البلادتديرأنشريطةالفرنسيةالإدارةعلىاليابانيونوأبقى

اليابانيوناعتقل،أم459مارسوفي.سمياساتهمحمسب

باوالإمبراطوروأجبروا،فيتنامفىالعاملينالفرنسيينجميع

فرنسا.عنوتونكينأنامباستقلالإعلانإصدارعلىداي

فياليابانهزيمةحتىاليابانيةالسعيطرةتحتفيتناموظلت

الحلفاء.يدعلىأم459أغسطس

فراغاأليابانهزيمةأوجدت.الصينيةالهندحرب

لاستلامسياسيةقوةهناكتكنلمإذ،فيتنامفى!مياسيا

زعيممنههوشيعادالفترةهذهوفي.السلطةزمام

باسميعرفونالشيوعيونوكان.الصينمنالشيوعيين

منه.الفيتالشائعاسمهمكانحينفي،الثوريةالعصبة

وخاصةالمناطقمجملعلىوجيزوقتفيهؤلاءوسيو

عندايباوالإمبراطورعجزوعندما.الشماليةالأجزاء

سبتمبروفي.منههوشيلصالحتنازل،ح!ضمةتشكي!!

اسمعليهاوأطلقفيتناماستقلالممههوشأعلنام459

حكومةأولمنههوشىوتزعم.الديمقراطيةفيتامح!هورية

حكومتهولكن.للشيوعيينأ!!املةاأصسيطرةاتحت:طنية

الشيوعية،غير،الوطنيةالعناصرقبلمنمدعومةكانت

الفرنسى.الاستعمارعودةفيراغبةتكنلمالتي

إنجليزيةفرقوصلت،أسابئمعدودةظرفوفى

وكانت.الياباناستسلامعلىللإشرافلفيتناموصينية

مصالححفظعلىوالعملالأمنحفظالقواتهذهمهمة

طلاؤإلقواتماوصلتوسرعانالبلاد.هذهفيفرنسا

كوشينمنطقةعلىسيطرتهاوعززتحين،بعدالفرنسية

المقاومة.امشمرارمنالرغمعلى،الجنوبيةفيتنامأيتشاينا،

التوترووصلمنهوالفيتفرنسابينالعلاقاتوساءت

فيهانويعلىعاماهجومامنهالفيتشنتعندماذرزته

الهندبحربماعرفمدشنينأم،469ديسمبر91

.فيتنامحربأوالصينية

دولةفرنساأسست،ام949عاممنتصفوبحلول

حكومتهارأسعلىوكان.منهالفيتمقاومةبهدففيتنام

الوطنيةالقوىمندعماالحكومةوجدتوقد.دايباو

أما.الغربيةالحكوماتدعمجانبإلى،للشيوعيينالمناوئة

الشيوعية.الدولقبلمنمدعوماكانفقدمنههوشي

وفيالبلاد.كلتمثيلتدعيانالحكومتينمنكلوكانت

المناطقعلىسيطرتهمالشيوعيونأحكمأم539عام

لهذانتيجة،وسجنقتلوقد.فيتنامشمالىفيالزراعية

الإنتاجيةالحصصنظاموفرض،الملاكمنالعديدالإجراء،

الفلاحين.جميععلى

ممثلواجتمعأم549عامأبريلفي.فيتنامتقسيم

ولاوسوكمبوديافيتنامودولة،الديمقراطيةفيتنامجمهورية

والاتحادالمتحدةوالولاياتوبريطانياوفرنساوالصين

لتسويةللتوصلبسويسرا،جنيففي)سابقا(السوفييتي

فيتنامفيالقتالتوقفوقد.الفيتناميللنزاعسلمية

فيفرنساهزيمةإثرالفرنسيةالمطالبكلمعهوتوقفت

جنيفمؤتمروقرر.أم9ء4مايوفيفوليانديانمعركة

وفيتنامالشماليةفيتنامهمادولتينإلىمؤقتافيتنامتقمسيم

عامفيانتخاباتإجراءكذلكالمؤتمروقرر.الجنوبية
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فيتنامتاريخفىمهمةأحداث

الشمالية.فيتمامباسمحالياالمعروفالجزءالصلىاحتلت.مأق11

مستقلة.دولةتأمميصوتمالصينيةالسيوةانتهتم939

.فيتناماسمعليهاوأطلقالبلادآلهنجوينوحدام208

.لفيتنامالفرنسىالاحتلالأ-8581883

الحربخلالاليالانيةالسيطرةتحتتقعفيتنام91أ-04945

الثانية.العالمية

الجنولية.فيتنامحكومةضدكولغالفيتثورةلداية5791

ماعرفإلىلتتحولالسسكريةالعملياتوتصاعدت

.ديتنامبحرب

.فيتنامحربفيالأمريكيالتورطدهاية7391

حيث،العامهذامنأبريلفيالفيتناميةالحربنهاية7591

للشيوعيين.الجنويةنيتناماستسلمت

واحد.سياسىإطارفىفيتنامدولتيالشيوعيونوحد7691

لها.مواليةكمبوديةسلطةوإقامةلكمبودياالفيتماميالاجتياح7891

!مقواتهاحميعسحبأكملتأنهافيتنامأعلنت9891

منها.بعضوجودحولشكوكاهناكأدإلاكمبوديا

.واحدةحكومةتحتفيتنامتوحيدبعدها!مأم،569

جنيف.اتفاقياتانظر:

الشماليةلفيتنامرئيسامنههوشيانتخبذلكوعقب

انتخبتأم155عاموفي.الجنوبيةلفيتنامرئيسادايوباو

إجراءديمورفضللبلاد.رئيساديمدنهنغوالجنوبيةفيتنام

نأدعوىتحتأم،9ء6عامعليهاالمتفقالانتخابات

وهكذا.نزيهةانتخاباتبإجراءيسمحوالنالشيوعيين

.فيتناموتجزئةتقسيماستمر

قواتبدأتأم7ء9عامفي.الفيتناميةالحرببداية

وقد.ديمحكومةعلىالتمردفيالجنوبفيمنهالفيت

فيتنامأعلنتأم959عاموفىكوب.بالفيتهؤلاءعرف

ضدشاملكفاحبشنوأمرتهاالفئةلهذهتأييدهاالشمالية

التحريرجبهةالثوأرشكلأم069عاموفيحكومتها.

رويدأورويدا.الثورةقيادةمهمةإليهاأوكلتالتيالوطنية

كانتالخمسينياتوفى.ضراوةوازدادتالحربتشعبت

مدنيينمستشارينإرسالفيشرعتقدالمتحدةالولايات

بدأتأم659عاموبحلول.الجنوبيةلفيتناموعسكريين

فيتنامعلىجويةغاراتوشنعسكريةقواتإرسالفي

حتىالحربهذهفيالأمريكيالتورطواستمر.الشمالية

)سابقا(السوفييتيوالاتحادالصينبأنعلما،ام739عام

بالأسلحةكونغوالفيتالشماليةفيتناميمدانكانا

.والإمدادات

الدستورعلىديمالرئيسوقع.والحربالجنوبيةفيتنام

نظامأنالدستورفيوورد.أم569عامفيللبلادالجديد

وأسرتهديمولكن،جمهوريالجنوبيةفيتنامفىالحكم

البلاد.علىالمسيطرةالرئيسيةالقوىكانوا

نهايةعندللثوارالعسكريةالعملياتوزادت

اتخاذإلىديمولجأ.الستينياتوبدأيةالخمسينيات

عرضةجعلهمما،الشيوعيينلمواجهةديمقراطيةغيرإجراءات

،ام629عاموفى.الجنوبيةفيتنامفىالسياسيينلانتقادات

إجراءاتبموجبهافرضتبالبلاد،الطوارئحالةديمأعلن

القيودمنوغيرهاالصحفعلىوالرقابةالتجولحظر

الاستثنائية.

سيطرتأم،639عامنوفمبرمنالأولاليومفي

الحكمعلىمنهفاندونغبقيادة،الجنرالاتمنمجموعة

السلطةالتالتاريخذلكومنذ.ديمالرئيساغتالتأنبعد

عامحتىوجيزةلفتراتالعسكريةالمجموعاتمنلسلسة

كاونوغينالجنرالالحكمزماماستلمحيثأم،659

رئيساتيوفاننجوينانتخبام679عاموفي.كاي

هذهوفي.الجنرالاتمنوأحداأيضاوكان،للجمهورية

واتخذتالجنوبيةفيتنامفىالحربحدةازدادتالفترة

شاملا.طابعا

الحكمممارسةحقتيوالرئيسمنحام،729يونيوفي

ستةلمدةالوطنيةللجمعيةالرجوعدونمراسيمطريقعن

القرىإداراتأنالرئيسأعلنأغسطسوفيأشهر.

هذاأنهىوقد.بالتعيينوإنمابالانتخابتتملنوالنجوع

البلاد.فيالمحليةالانتخاباتجميعالقرار

مأ،فيتنامتقسيمبعد.والحربالشماليةفيتنام

فيالعملومؤ!سساتوالمصانعالمزارعجميعالشيوعيون

وأوائلالستينياتمنالفترةوفي.الشماليةفيتنام

العملياتلتمويلالدولةمواردكلخصصت،السبعينيات

الرئاسةبمنصبمنههوشيواحتفظ.الجنوبفيالحربية

المكتبإلىالسلطةفالتأم،969عاموفاتهحتى

الشيوعى.للحزبالسياسي

،أم659عامبعد.فيتناموتوحيدالشيوعيينانتصار

بشكلالمتحدةالولاياتعلىالجنوبيةفيتناماعتمادزاد

فيالأمريكيالتورطبدأ،الستينياتأواخروفيكبير.

وفي.الأمريكيأصثمعبامنعنيفةمعارضةيلقىفيتنام

والولاياتالجنوبيةوفيتنامالشيوعيونوقع،أم739أوائل

-الأخيرةوسحبتالنار،إطلاقلوقفاتفاقيةالمتحدة

الشيوعيينولكن.فيتناممنالمشاةقواتجميع-بموجبها

أبريلوفى.الجنوبيةفيتنامضدجديداهجوماششوا

فيتنامكلوأصبحتسايغونالعاصمةسقطتأمبمء79

حربانظر:،التفاصيلمنللمزيد.الكاملةسيطرتهمتحت

.فيتنام

فيتنامواجهت،الحربانتهاءبعد.اللاحقةالتطورات

أخفقتوقدالفقر،شديدفالبلد.معقدةاقتصاديةمشاكل

.الاقتصاديالأداءلتحسينالراميةالحكومةمحاولاتكل



الجنوبيةفيتنام646

س!صانمنقطاعاتتهجيرإمشراتيجيةالحكومةوتبنت

وامشيطانعمالةفرصةوخلق،الريفيةالمناطقلتأهيلالمدن

حيثمنضعيفةكانتال!!شراتيجيةهذهولكن.أمثل

قبلمنمقاومةالسياسةهذهولاقتوالتنفيذ.التخطيط

مسمكراتإقامةسياسةفإنأخرىناحيةومن.المواطنين

باعتبارهاشديدةمقاومةوجدتبمالمواطنينتأهيلإعادة

الناسآلافهروبإلىوأدت،الاعتقالبمعسكراتشبيهة

ذويالسكانمنأ!لاجئيناعددفبلغالقو،هذامن

آلافطردوتم.المليونحوالىوالفيتنامىالصينيالأصل

الأصلي.موطنهمإلىالصينيين

دوساطةفيتناممناخنز:حإلىاللاجئينمعظماضو

الجنوبي.الصإتبحرعبربالخاطر،محفوفةصغيرةزوارق

النازحيناللاجئينهؤلاءعلىالقواربسكاناسموأطلق

التيللدولومنهاآسيا،شرقيجنوبدولبعضإلى

هؤلاء،معظمووصل.السياسىاللجوءحقمنحتهم

المتحدةالولاياتإلى،المتوفرةالبياناتاخرحسب

الأمريكية.

،فيتنامحربأعقبتالتي،المزعجةالتطوراتومن

اجتاحت،أم789عاموفىجيرانها.وبينبينهاالنزاعات

حكومةوأحفت،ضروسحرلىبعدكمبوديادولةفيتنام

التاريخذالمثومندالحمر.الخميرحكومةبدللهاموالية

منوغيرهمالحمرالحميربينحربكمبوديافىبدأت

سحبفيفيتناموبدأت.الجديدةالحكومةضدالمواطنين

بماالنالر،معظمولكن.أم989سبتمبرمنذتدريجياقواتها

الفيتناميةالقواتبعضإنيقولون،المعارضةزعماءذلكفي

كمبوديا.إلىمابصورةعادتأنهاأوموجودةلازالت

الحدوديةالأجزاءبعضالصيناحتلت،أم979عامفي

احتلالهاعلىالأخيرةلمعاقبةشعهر،لمدةالشماليةفيتناممن

منالبلدينبينالحدوديةالمناوضماتواستمرتلكمبوديا.

بشكلتحسنتالبلدينبينالعلاقاتأنإلالآخرحين

علىفيتناماعتمادتعاظ!اوقد.التسعينياتأوائلفيملحوظ

لهايةوفيوعسكريأ.اقتصاديأ)سابقا(السوفييتيألاتحاد

اقتصادياإصلاخبرنامجفيتنامحكومةاعتمدتالتمانينيات

عاموفي.والمنافسةالفرديةالملكيةأشكالبعضيبيح

الذيالتجاريالحظرالمتحدةالولاياترفعت،أم499

عاما.ثلاثينمنلأكثرفيتنامعلىفرضته

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

هايمونجالسياتوحنيصاتفاقيات

الصيحيةالهندا*صآمياشرقحموب

مههوشي!رميكوغ،ليتمامحرب

مديمةمه،هوشيديمددنجوناجدا

هالويمعركةفو،ليادديان

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-1

المحاكم-داحشيوعياالحز!

المسلحةالقواتهـ-الوطنيةالحمعية-ب

لمحليةاالح!صمات-ج

لسكانا-2

للغةا-وأصس!!اداعدد

ينلدا-خرر!اطلا-ح

العنود-طدطساا

ا!عاء11هـ-

والماخالسطح-3

الساحليةالممهولداجةأحتمحااامرلمعات-أ

الميكونجدلتاهـاالأحمرأسصادأضا-!

المناخ-وأنامايتحبالسلسلة

الاقتماد-4

الحارجية.التحارةد.الزراعة-أ

.والاتصالاتالنقلهـ-.الأسماكاصناعة!

اصحاعة.ا--

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

ليتمام؟حر!بدأت!جص-أ

فيتام؟فىئيسىأاأسديراما-2

التانية؟العالميةالحر!حلالشيتاماحتلتاقىأ!د:ا!ةاما-3

الح!صمة؟علىاحت!يوعىاالحز!سيطر!جور-4

الرئيسي؟اشراعيالمحصولما-5

فيتام؟ديالقوميةالأشلياتاأحبرما-6

الفرنسية؟السيطرةلدأتومتى!يتنامعلىالصينسيطرتمتى-7

ديتنام؟علىالموسميةالرياحتؤثركيى8

حرب؟جنيفاتفاقياتانظر:الجئوبية.لمحيتئام

.فيتنام،فيتنام

حرببمجنيفاتفاقياتانظر:.الشماليةلمحيتئام

منه.هولثيبمفيتنامبمفيتنام

منالآخرينيمنعأنمالشخصيسمححقالفيتو

كلمة.النقضحقويسمىموقفاتخاذأوقرارإصدار

هيئةهنالككانتإذا.أ!عأنامعناها:لاتينيةكلمةفيتو

آراءباجماعموقفاتخاذأوالقرار،إصدارصلاحيةلديها

نأعضولأييحقأنهيعنيهذافإنفيها،الممثلينجميع

معيتفقلارأيهكانإذا،ينقضهأوالقراراتخاذيمنع

القرارفيهايتخذالتىالهيئاتأعضاءيتمتعلا.آرائهم

النقض.بحقالمطلقةبالأغلبية

يصدرأنيجبالعرفيبالقانونتحكمالتيالبلادفي

لذا،المحلفينهيئةآراءبإجماعالقانونيةالقضاياكلفيالحكم
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فيأما)الفيتو(.النقفبحقالمحلفينهيئةمنعضوكليتمتع

علىأسكتلندأفيكما،المدنيبالقانونتحكمادتيالأقطار

المطلقة.بالأغلبيةقراراتهمالمحكمونفيصدر،المثالسبيل

إصداريتطلب،المتحدةالأمميثاقمن27للمادةوطبقأ

الإجرائية،القراراتباستثناء،الأمنمجلسقراراتكل

الأمن.مجلسفىالدائمينالخمسةالأعضاءآراءإجماع

الأعضاءمنعضموأيحقمنأنهيعني،القانونوهذا

الأمن.مجلسقراراتينقضأن،الدائمينالخمسة

الأخرىالأقطاروبعضالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

نأالجمهوريةلرئيسيحق،تشريعيةهيئاتتحكمهاالتي

.الكونجرسمجلسأجازهاالتيالقوانينمشروعاتينقض

الأمريكي.الكونجرسانظر:

الفيتوريمفتاحمحمد(.-0391)الفيتوري

حدودعلىالواقعةالجنينةبلدةفيولدممودانيشاعر

،الفيتوريرجبمفتاحالشيخوالده.الغربيةاسمودان

وأالأسمريةالشاذليةالعروسيةالطريقةخلفاءخليفةوكان

الأسمرية.الطريقة

ليبيامنوالدههاجرإذمرةغيرالهجرةأسرتهعرفت

وكانت.الأولىالعالميةالحربقبيلالعسودانغربيإلى

السودانغربىومن.هناكإلىأيضاهاجرتقدأمهأسرة

وترعرعالشاعرنشأحيثالإسكندريةإلىالأسرةهاجرت

القرآنوحفظالأوليةبمدرستهاوالتحقالقباريمنطقةفي

بذلكقضتكماالشريفالأزهرلدخولتأهباالكريم

العزيز.اللهلكتابخادمانذراهإذ،والديهرغبة

العالميةالحربوطأةافشدتعندما،أم449عاموفي

ليتائالمصريالريفإلىللهجرةأصرتهاضطرت،الثانية

بعدالتحق.ام479عامحتىالابتدائيالمعهدفيدراسته

للأزهرالتالغالدينيالتينرأسبمعهدمشتينولمدةذلك

فىالثانويالديخيبالمعهدالتحقثم.أم949عامحتى

.أم539عامحتىالشريفالأزهرإلىعادثم.القاهرة

انتقلأم549-5391الدراسيالعاموفيالأزهرومن

الادابفرع،القاهرةبجامعةالعلومداركليةإلىالفيتوري

تركهاثمسنتينفيهاقضىحيثالإسلاميةوالدراسات

والصحافة.القلمدنياإلىمنصرفاشسهادتها،ينالأندون

الأولديوانهنشر،العلومداركليةفيدراممتهأثناءوفى

تكريمياحفلاالكليةلهفأقامتأم(،)559إفريقياأغاني

الأدبيةالأولمماطيهزأناستطاعبطالبواعتزازاتشجيعا

وهيألاعنهاودفاعهالديوانهذأفيتناولهاالتيبالقضية

الإفريقية.القضية

والحزنبالغربةدائمإحساسنفسهوفيالفيتورينشأ

نفسه:واصفايقولالانطواء.وحب

الغيومبلون..الشتاءبلوندميمودميم..أجلفقير

الهموموجوهحتىوتسخرالوجوهمنهفتسخريسير

وجومفىأحزانهويحضنجنونفىأحقاد،فيحمل

ومعاناة،والضياعالغربةبشعورالفيتوريشعريمتاز

فيستنفر،الإنسانادميةيحتقرونالذينالبيضتجاهحادة

سراديبهممنويخرجوايستيقظوالكيجلدتهأبناء

قصيدةفي،لكرامتهمويثأرواالرطبةوأقبيتهموأكواخهم

إفريقيا:أغانيعنوانها

سكنكلفيالشرقفيأخييا

وطنكلفيالأرضفيأخييا

تعرفني!فهل..أدعوكأنا

المحنرغمأعرفهأخايا

لأالدجىأكفانمزقتإننى

الوهنجدرانهدمتإنني

البلىتحكيمقبرةأعدلم

الدمنتبكيساقيةأعدلم

أعدلمقيوديعبدأعدلم

وثنعبدفهريمماعبد

الصوروتركاللاحقةدواوينهفىالفيتوريمزاجتغير

إفريقياأغانىديوانهبهايضجالتيالسوداءالقاتمةوالتعابير

إشراقاأكثرشعرهوأصبحإفريقيا،منعاشقالثانيود!انه

باسمةالدنيايرىوصار،الزمنوشكوىأليأسعنوتخليا

جميلة.

عذراءالأرضكانت

..بعديشتعللموالفجر

بالجمالمشتعلاوجهكفليبق

معزوفةد!اولخلال!نعنهاعبرصوفيةتجربةوللفيتوري

جزءالشاعريقولكماالصوفيةوالتجربة.متجوللدرويش

فهولذلكرجالاتها،كبارمنوالدهكانفقد.كيانهمن

لمجردثقافيالجوءاأومفتعلاأوطارئالجوءاإليهالجوءهلايفسر

إنسانيموقفبأنهموقفهويصفجديد.أفقعنالبحث

إلىالمنجذبالدرويشموقفوليسمدركواعإيجابي

العمياء.التجريديةوالأفكارالمشوشةالأفكارمنمجموعة

أغاني:هيومسرحيةشعريةمجموعاتللفيتوري

أحزانإفريقيا،يااذكرينيإفريقيابممنعاشقإفريقيابم

والثورةالبطلسولارابم؟متجوللدرويشمعزوفةإفريقيابم

ابتسميالختار،عمرثورةبمإثباتشاهدأقوال،والمشنقة

الخيل.تمرحتى

يونانيفيلسوف.م(.؟ق-؟.مق058)!يئاعورت

نظريهالمشهورةنظريتهبسببصيتهذأع.رياضياتوعالم

انظر:.ذلكقبلمعروفةقواعدهاوكانت،فيثاغورث

نظرية.،فيثاغورث
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فيفيثاغورثقرر

جوهرالأعدادأنفلسفته

الأرقامبينوربطشيء،كل

،والألوانالفضائلوبين

وذكر.كثيرةأخرىوأفكار

الإنسانيةالروحأنأيضا

تنتقلوأنهاتفنىلاخالدة

كاجآخر،حيكائنجسمإلى

فيثاغورثالأوظتبدضفييكونقد

هذهوسميت-حيوانا

كثيرفيالأفكارهذهتجلتوقد.الأرواحتناسخالفكرة

كثيرلدىالسائدالاعتقادولاتزال،القديمةالدياناتمن

استقىقدفيثاغورثي!صنوربما.الهندوسطوائفمن

.الشرقفيأسفارهخلالالاراءتلكبعض

والقمرالشمسوأنكرويةالأرضأنفيثاغورثاعتقد

طوروافقد،أتباعهأماتلقائئا.وحدهاتتحركوالكواكب

وبذلك،مركزيةنارحولتدورالأرضبأنالفكرةهذه

.كوبرنيكوسنظامسبققدالاعتقادهذايكون

القليل.سوىلفيثاغورثالمبكرةالحياةعنيعرفولم

واستقرساموسجزيرةفيولدأنهاعتقدواالدارسينولكن

مدرسةفيهاوأسس..مق925عام)إيطاليا(كروتونافي

بالمدينة.الأرستقراطيالحىوسطالاخوة

الأخوةمدرسةحولكروتوناجمهورالشكساوروقد

أطبقةامنكانواأعضائهاجميعلأنالفيثاغورثية

ثورةإبادأعضائهامعظ!االشعبقتلولذا،الأرمشقراطية

غادرقدفيثاغورثكادإنالمؤرخونيعرفولا.سياسية

منونجىالعنفأعمالاندلاعقبلالوقتبعضكروتونا

فيها.قتلأوهروبهبعدالموت

علمفينيثاغورثن!يةتنص.ئظرية!يئاعورث،

الوترمربعيكونالزاويةالقائمالمثلث"فيأنهالهندسة

القائموالمثلث".الاخرينالضلعينمربعيلمجموعمساويا

يأ،قائمةزواياهإحدىتكونالذيالمثلثهوالزأوية

القائمة،للزاويةالمقابلالضلعهووالوتر0،95تساوي

التالية:المعادلةفىالنظريةوتصاغ

2!-2ب+21

منكليرمزبينماالوترطولإلىأيرمزالمعادلةهذهفي

طوليعرفتفإذا.المثلثفىالاخرينللضلبن!وب

عنالتعويضيمكنالزاويةالقائمالمثلثفىضلعينأي

الضلإلثالث.طولوامشخراجالمعادلةفىمقداريهما

أركانايخططواأنالمصريينقدماءأراد.النظريةنشأة

المتوفرةالأدواتلديهمتكنولم،لحقولهمالزاويةقائمة

اكتشف94؟.قائمةزاويةيصنعونفكيف.اليوم

السحريالمثلث،.مق0002سنةحواليالمصريود

مسافاتبينهاعقدة12بهحبلاالعمالفأعد4-35

مثلثلتكوينأوتادثلاثةحولالحبلوشدوا،متساوية

وذالمثلثوضلع.وحدات34،5،أضلاعهأطوال

الزاويةوتقابلهأ!تر،اعليهنطلقالذيهوالخمسأ!حداتا

.09مقدارهاالتي

المصريين.منالبارعالعملهذاالقدماءالإغريقتعلم

اكتشفت..مق035حتى005مشةمنالفترةوفي

)أتيعالفيثاغورثيينيدعونالإغريقالفلاسفةمنمجموعة

أضلاعأنفكرةوتعلموا.-ه34-المثلث(فيثاغورث

وتساوي.مربعاتلثلاثجوانبهىالزاويةالقائمالمثلث

المثلثوفي.نفسهفيمضروباضلعهطولالمربعمساحة

أحدالوتريكونالذيالمرلغمساحةتساوي-345-

الاخرينالضلعينمربعىمجموعمساحة،أضلاعه

القاعدةهذهالفيثاغورثيونعم!اثما.ك!3+4*4-53*ه

المثلثاتكلعلىعمليايطقوهالكى3-4-5المثلثعن

بنظريةمعروفاالعامالمبدأهذاوأصبح،الزاويةالقائمة

.فيثاغورث

الهند!ميةالمصطلحاتتضمنت.إقليدسبرهان

هذهأحدوينس!.فيثاغورثنظريةعلىبراهينعدة

الإغريقىالرياضياتعالمإلىالشهيرةالبراهين

القائمالمثلث!بأتمثلأدناهالرسموفي.إقليدس

منضلعك!علىمربعاتورسمتالأصلىأالزاوية

فكيفب.فىالقائمةالزاويةوتحددت،المثلثأضلاع

مربعىمجموعيساويالوترعلىالمربعأنتثبت

أللآخرين؟الضلعين

ك؟حثعو

دل!هـ

منخطوةكلأسبابتنبع.البرهانخطواتيليفيما

الهندسية.النظرياتمنوغيرهاوالمبادئالبدهيات

نأإثباتالخطواتمنسلسلةباستخداميمكنكأولأ

مساحةضعفتساويأ!الضلععلىالمقامالمربعمساحة

.ك!أالمثلث

.متطابقانبدأ،كبأالمثلثانثانيا:

/يمل!!ح

ث!أ

"،،،"
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ضعفتساويأسسدأالمعستطلمساحةثالثا:

المقامالمرلغمساحةفإنعليهوبناءد.!أالمثلثمساحة

أ.سسدأالمستطلمساحةتساوي!أالضلععلى

المنشأالمرلغمساحةأنإثباتيمكننفسهاوبالويقة

هـبالمستطجلمساحةيساوي!بالضلععلى

جبمحاصليساويبأالضلعمردغفإنواخيرا.أسس

مجموعأيأ(،سهـس)بأ(وسسد)أأجزائه

الاخرين.الضلعينعلىالمقامينالمربعين

فيكليمينالبحروإلاهةهأيوسالشمسإلهابنثيتون

الإغريقية.الأساطير

أهممنواحدام(.635-)1562ديلوبيفيجا،

عددتجاوز.الأسبانيالذهبيالعصرفيالمسرحيينالكتاب

تمآخر.مؤلفأيمسرحياتعددكتبهاالتيالمسرحيات

إلىإضافة،طويلةمسرحيةأر008إنجازهبسببتكريمه

إلافيهمبالغعددوهذا،قصيرةدينيةمسرحية004كتابة

مسرحية.004منأكثركتبأنهعلىيتفقونالأدباءأن

علىيشتمل:الأولتصنيفينضمنمسرحياتهتقع

تحتجمعتوالمكايدالدساشموضوعحولمسرحيات

المسرحياتعلىيشتمل:والثانيوالسيفالرداءعنوان

وك!لكام()616الملكبمعمدةأفضلمثلالتاريخية

أم(.16)9فيونتوفيجينامسرحية

صدرلهكتابفىالدرامافينظرهوجهةلوبيعرض

كتابةفيالجديدالفنعنوانتحتأم(06)9عام

تقيدالتيالدراميةالوحداتفكرةرفضحيثا!لسرحيات

وكان،والمكانالزمانحيثمنوتحصرهالدرامىالعمل

مفهومتتناولالتىهيالدراميةالأفكارأفضلأنيعتقد

.عامبشكلوالعاطفةالأسبانيالشرقبينالصراعورمز

الشخصيةعنصرإلىعامبشكلالدراميةشخصياتهتفتقر

التيوالمواقفشاعريا،أسلوباكانأسلوبهأنإلاالفردية

الكتابعلىتأثيرهكان.ومشوقةمثيرةكانتلهاتعرض

كانلأنهتكريمهتمفقدلذاقويا،تأثيراعصرهفيالدراميين

الاسبانية.الوطنيةالدراماوإبداعإنشاءفىالسباق

وعالقمدريد،فيكابريوفيفاديفليكسلوبيولد

حتىفترةكذلكوظل،والمتاعببالمغامراتمليئةحياة

.أم461عامبعدبهاقسيساوأصبح،الكنيسةدخل

.الأدب،الأسباني،المسرحية:أيضاانظر

.ديكارونأوغستينبيير،بومارشيهانظر:.!يجارو

،قصيرةأجمةصورةفىينموالأعشابمننوعالفيجن

إلىتميلخضراءالتشرحعميقةأوراقلهالشائعوالفيجن

الأوراقوتستخدمالنفاذ.شديدةرائحةوذأت،الزرقة

أزهاروللفيجن.نكهةاللحمأطباقلتكعسبضئيلةبمقادير

هذاويصنف.صلبةقائمةسيقانتحملهاصغيرةصفراء

وآسيا.أوروباتستوطننوعاأربعيننحوإلىالنبات

بمضاربفيهااللعبشمأستراليةنسائيةلعبة!يجورو

طرفيفيخشبيةقوائموهناك.وكرة،بالمجدافشبيهة

منخصائصالفيجورولعبةتجمع.أم7.7وطولهالملعب

خارجإلىالكرةضربتموإذا.والبيسبولالكريكتلعبتى

الفريقويتشكليعدو.أنالكرةقاذفعلىشعين،الخط

.الكرةقذفيتبادلانمنهماثنانلاعبا،عشراثنيمن

بهالاتوجدأنهفيالكريكتعنالفيجورولعبةوتختلف

بينمابيضاءكرةالقاذفينأحدويستعمل.علويةضرب!ات

أماكنتتشابهكماحمراء.كرةالاخرالقاذفيستخدم

لكنها،الكريكتلعبةفيأماكنهممعالملعبفىاللاعبين

إيقافالكرةقاذفيمنلأيولايسجحتماما.مطابقةليست

ردها.أوالاخرالقاذفمنالمقذوفةالكرة

وتحظى.والصيفالشتاءفصليفيالمنافساتتقام

لاندوكوينزويلز،نيوساوثولاياتفىبشعبيةاللعبة

تدير.الأخرىالولاياتفيشعبيةأقلولكنهاوتسمانيا،

علىسنوياالمنافساتتنطمويتمالفيجوروجمعيةاللعبة

للجمعية.رئيسأولاسمتحملوهي.دودجكأس

عامحواليفىمرةلأولأمشرالياإلىالفيجورولعبةأدخلت

جرانتجيجييدعىإنجليزيرجلبوساطةام919

اللعبة.مخترعوهو

اورمنالغربيالجنوبفيتقعجمهوريةلمحيجى

أوكلاندشمالكمأ؟008مسافةعلى،الهادئ

سيدنيمنالشرقىالشمالإلىكم007.2وبنيوزيلندا،

جزيرة008عددهاالبالغجزرهامنوالثمنبأستراليا،

نحوفيجيسكانعددويبلغ.دائمبشكلبالسكانمأهول

المجموعتينوالهنودالفيجيونويمثل.نسمة000.976

أما.فيجيصادراتثلثيالسكرويمثل.الرئيسيتينالعرقيتين

السياحة،منفيأتىالأهميةفييليهالذيالدخلمصدر

والزنجبيل.،والذهب،النخيلوزيت

جنوبىفيمديخةوأكبرفيجيعاصمةسوفاوتقع

الجزر،أكبروهيليفوفيتيجزيرةفىالهادئالمحيط

الأخيرةالأعواموفي.نسمة65!...نحوويسكنها

سكانعددووصل،المدينةحدودخارجمطردنموحدث

فيجىنالت.نسمة000.001منأكثرإلىالكبرىسوفا

بريطانيةمستعمرةكانتأنبعدأم079عاماستقلالها

.ام874عاممنذ
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وكبرىالعاصحةل!وفا

ولالمدينة.فيجيمدن

الحوانيتمنال!ضير

بمحاذاةوالمكاتبالحديتهة

قاتها.

الحكمنظام

كياناأم079دسنةإلىأم874مشةمنذفيجيكانت

إليزابيثالملكةكانتأتا،الكومنولثدولداخلمستقلا

فيجي،فيعامحاك!اويمثلها،الدولةرأستمثلالثانية

أطملكة.شديداولاءالفيجيالشعبويكن

جمهوريةوأصبحت،الكومنولثمنفيجيطردت

.أم879عاموسبتمبرمايو،فىعسكريينانقلابينعقب

تحولىوزراءرئيسالدوأسةرئيسيعين.الوطنيةالحكومة

اطورراءمجلعئاأ!زراءارئيسرويع!%البلاد.حكومةرئاسة

فإنهأ!دوأسة،ارف!أماالح!-ا.شؤودتصريففييساعده

.سنواتخمعر3أعترللزعماءالأعلىالمجلعربوساطةيعين

07ويضمالنوابمجلعم!:هيئت!تمنفيجيبرلمانويتكود

عضوا.34وبهالشيوحومجلسعضوا،

ولكلمقاطعة41إلىفيجيتنقسم.المحليةالحكومة

علىويطلق.المحليةالقضايايعالجمنتخبمجلسمنها

هدهوتبعث.تويروكومجلسلكلالتنفيذيالرئيس

للزعماء.الأعلىالمجلساجتماعاتإلىبممثلينالمجال!ر

صيانةعلىويعملالوطنيةالتشريعاتالمجلسهذاويتداول

الفيجى.()التراثالإرث

والمح!صمةالاستئنافمحكمةترعى.القانونيالنظام

النظامويطبق.العدالةبشؤونالقيامالعاديةوالمحاكمالعليا

ويصل.المحليةالتعديلاتبعضمع،البريطانيالقانوني

فرد.1)004إلىالشرطةقوةعدد

السكان

من%46الهنودشكلام699عاملتقديرطبقا

بقيةأما%.48نحووالفيجيون.فيجيسكانإجمالي

.السكانعددمن%4فكونواالأخرىالأجناس

الجعد،والشعربالسمرةيتميزونأناسهم.الفيجيون

بعضهم،عروقفيوتجري.ميلانيزيةأصولمنوهم

الدماءبعض،الشرقيةالجزريسكنونالذلنالأسيما

الكنيسةإلىالسكانمن8%0منأكثروينتمي.البولينيزية

الكاثوليكية.أغلبهمفيعتنقالباقونأما،الميثوديستية

هناكولكن.قرىفيالفيجيونيعيشعاموبوجه

وسمة.الأخيرةالسنواتفيالمدنسكنواالذينالكثير

كما،الفيجيةالحياةفىأساسيةسمةكيريكيريالتعاون

رجلويقوم،1).00م!أكترإلىهاأدرادعدديصلفيجىفيالشرطة

سوفا.فيا!سوقاممطقةديالمرورحركةلتسييرالتقليديلريهالترطة



موجزةحقائق

سوفا.:صمةلعاا

الإنجليزية.:الرسميةاللغة
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الساحلطولويبلغ.كم538والعربالشرقوبين،كم586

كم.أ،984

فيتىجزيرةفىتومانيفيحبلقمةوهيقمةأع!تبلغ:الارتفاع

سطحمستوىفىوأقلهاس!إلبحر.موقأم،323ليفو

البحر.

الكثالةوتبلغ.أم!6!عامتقديرحمسبنسمة000.976:السكان
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.م1002عامفينسمة808لم،..لمجلغواأنشرقع
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شكوندرعيظهرالييموعلى.الحفيصالأررقاللونمنحلفية

المحيل،وأشجار،وحمامة،البريطانىوالأسدالفيحيةالأسلحةم!

هذااعتمادتموقدالسكر.وقص!كالمورالزراعيةالمشجاتوبعض!

.أم079عامأكتودرفيالعلم

الوحدةلمعرفة.الفيجيالدولارالأساسيةالنقدوحدة:العملة

النقود:انظر،الصعرى

الكاوةالفلفلاحتساءويظهر.ضروريالمهذبالسلوكأن

فيبارزبشكل،فيجيفيياكونايسمىمخمرشرابوهو

التقليدية.الاحتفالات

بلدهم.فيالأرضأخماسأربعةالفيجيونويمتلك

أفرادويشترك)ماتاكالي(.عشيرةكلإلىالملكيةوتخول

ويتحكم.الأرضالمشؤجرتماإذأالإيجارفيالعشيرة

الأراضيكلتأجيرفيالوطنيةالأراضيتمويلمجلس

وإدارتها.للفيجيينالمملوكة

الذينالعمالسلالةإلىفيجيفيالهنودأصليرجع

مزارعفىللعملأم169و9187بينالفترةفياستقدموا

معظميزالولاالبلد.فيالبقاءاختارواوقدالسكر،قصب

عمالأ.أومزارعينالسكرقصبمناطقفييعيشونالهنود

مثلالهنودعلىمقصورةتكونأنتكادمدنوهناك

بانسمة7و...نادي،نسمة)00.23لاوتوكا

الهنوديديركما.نسمة000/5نوسوري،نسمة00067

منمتزايداوعددا،فيجيفيالصغيرةالأعمالمعظم

فيالإداريةالوظائفمنالكثيرويشغلون،المهمةالأعمال

ويعد.الوظائففيبارزشمأنفلهمذلكوعلىالبلاد،

أغلبالمسلمونويشكل.الهندوسمنالهنودمن0%8

بينالزيجاتوتقل.النصارىمنقليلوهناك،المتبقين

دائمةطيبةبعلاقاتالمجموعتانوتحتفظوالفيجبن،الهنود
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فيجى

طلبةأخرلااإ

البحرسطعمستوىعنرتعاع

الدوليةالحدودلمحىمرجحاليستالخريطةهده

الهنودتفوقبسببالعميقةالتوتراترغمطويلةولسنوأت

.الأرضبشأنالموجودةوالصعوباتالعدد،في

للهنودالأراضياجرتماإذاأنهالفيجيونويخشى

الهنودأما.ثانيةمنهميستردونهالافقدطويلةفترات

ولا.الأجلالقصيرةللعقودالاطمئنانبعدمفيشعرون

منيتمكنوالمإذاالمؤجرةالأرضلت!يئيميلون

الخاوفهذهحدةخفضتوقد.طويلةفتراتاستئجارها

والاستئجار.الملكيةتشريعاتعبرالأخيرةالسنوأتفي

منذصدرالذيالزراعيةوالملكيةالإيجارقانونويهدف

وعلى.الجانبينمخاوفعلىالتغلبإلىأم679عام

المواطنينأكثرمنبعضاالهنوديشكلالصعوباتمنالرغم

ذاتالأراضيمنالكثيريملكونفهم.فيجيفيثراء

البلاد.فىالمحدودةالحرةالملكية

الانويبلغونأعدادهمقل!.والصينيونالأوروبيون

ويشكل،الأوروبيينمنأكثرهمنسمة005.9

فيويعملون.الأوروبيينمعظموالنيوزيلنديونالألمشراليون

ومستشارينومعلمينوالصناعةوالنقلوالتجارةالسياحة

فىوفنيونمتاجرأصحابفهمالصينيونأما.حكوميين

.ال!ولالمقام

المحيطجزرمنوالنازحونالأوروبيينأنصاف

ويعملوننسمة25).00نحوهؤلاءيبلكلدد.الهادئ

،(لفلبيد!!!

حطالا!حى!ركحر؟خفجم!ح!

،5ءا،لأكيوجم!*

يمص!حرححمئا؟"كيج!

استرالباالهادئالمحبط

ا-لمجلاير-!نيوريلئدبجنلأ!و!

!ء"81/\1!!هزى-

و!-ر-صء-يخحح!رلمثيسنمجزإسيخلب!اوبيمتم--شهالىحمح!هس

حلوبا615

فائوأممرسكرنانؤا

ضك!ف!ثرروونر/لنئءا!رلؤطنفوا!بؤ2ممنمقلوحمضنافونىحزببرة

!!!ألؤكوروا،جزيرةممل!بحماى،سفانوالأجزيرة

اتاد،!!ء!ءا!!ءيا!لو

توعاخمكوهاوفالؤ51،جزيزشيشيا

ئه"3-/+ح!!)!2!د("،

!،؟-!-!ثيي!يمبابا!جزثية

!"ووا،لو"--صفيسلاقو+.ل!ولأ!حولرةلا!باجزيؤ+،؟---ط

ليقوايتي8رر7كا+جويرةمولاجز!ا!ة!!،ث!

ل!ذكاإلىا!".م!أنررق!"مانوكو%حؤلؤتو!ج!"ول!ط

ثوجريره

كمإلجنوبيالهادئالمحيغفاتوأءجزيرة

ميلى05001051002052
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،تتكونفيجيفيالمساكن

ن!،الرئيسيةالمدنحارح

داتالقص!أكواخ

وتسقفالخشميةالإطرات

جورنحيلأشحاربأعصاد

شجرأوراقأوالحافةالهحد

.ذيال!ط

المهارةذاتالأعمالوفى،السفنوعلى،الصناعةفي

أنصافمنال!ضيرويعمل.والتعدينالزراعةفىالعالية

والسياحة،،أضجاريةاوالمكاتب،الحكومةفيالأوروبيين

تونجانأ!ادئاالمحيطحزرمنالنازحينأغلبويعد

.وروتومان

لفيجىاشسميةأسلغةا،الإنجليزيةاللغةتعتبر.اللغة

أخريانرئيسيتانلغتانوهناكالبلاد.مدارسفيوتستخدم

بلغاتالصلةوثيقةالفيجيةواللغةوالهنديةالفيجيةهما

بولينيزيا

فىمسجلينطفل.000123منأكثرهناك.التعليم

فيطالب.00043وهناك،فيجيفيالابتدائيةالمدارس

الطلابمن.0083نحوهناكأنكما،الثانويةالمدارس

تدريبومدارسوالتأهيليةالفنيةالمدارسفيمسجلين

تديرهافقط92فإنمدرسة852بينومن.المعلمين

والهيئاتالمحليةاللجانالمدارسبقيةوتدير.الحكومة

الحكوميةغيرالمدارسوتميل.الحكومةوتساعدها،الكنسية

فيوالدينالجنسأساسعلىفيجىأطفالبينالفصلإل!

الصفحتىمجانيالابتدائيوالتعليم.مبكرةسن

جامعةوتضممجانيا.الثانويالتعليمبعضويعد،السادس

الطبيعية،والمصادر،التربيةكلياتسوفافيباسفيكساوث

طالب000.2نحووبها.والاقتصاديةالاجتماعيةوالتنمية

فيجيفىالجامعةوتمنح،الهادئالمحيطجزركلمن

والطب.الزراعةكليتىفيوالدبلوم،الجامعيةالدرجة

والمناخالسطح

وتمثل2.كمأ87272فيجيمساحةتبلغ.السطح

ليفووفانوا2كمأ0)386ليفوفيتي،الرئيسيتانالجزيرتان

الجزروتشمل.المساحةهذهمنالأكبرالجزء2كم535.5

2.كم904وكادافو2كم435تافونيمثلجزراالأخرىا

إلىكم386مسافةتمكلىالتيروتوماجضيرةأط

وإن،الجمهوريةمنجزءافتعدليفوفانومنالغربيأسثسمالا

حغرافيا.منعزلةكانت

منجبليةطبيعةذاتفيجيفىاشئيسيةالجزرتعد

وقد.خطرةمرجانيةحواجزبهاوتحيط.بركانيأصل

منالمترسبوالطينالرمالمنالجزيراتبعضتكونت

أعلىوتبلغالحواجز.هذهبعضعلىأغروناعبرالأنهار

جبلقمةوهى،أم،323المجموعةهذهفىارتفاعاالقمم

أكثريبلإرتفاعهاأخرىقمة03نحووهناك.تومانيفي

.م019من

الجنوبيةالتجاريةالرياحمسارفىتمثيجى.المناخ

غزيرةأمطارحدوثفييتسببالذيالأمر،الشرقية

والجنوبية.الشرقيةالسواحلعلىالسنةأياممعظمفى

الشتاءأمامطرا.الشه!رأغزرومارسفبرايرشهراويعد

السنويالمعدلويبلغجفافا.العامفصولأكثرفهو

الشمالفيلاوتوكافيأما.سم003سوفافىللمطر

سم،أ08المعدلفيبلغنفسهاالجزيرةفيالغربي

فبراير،فيم053بينماسوفافىالحرارةدرجةوتتراوح

أغسطس.فيم02و

لاقتصادا

التصديرمحصولالسكرقصبيمثل.الزراعة

منالساحليةالمنخفضةالأراضىفىويزرع،الرئيسي

وكذلكليفو،فيتيمنالغربيالشماليالجافالجانب

لفانواليفو.الشماليالجانبفيلابازاحول
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هنديزراعيمستأجر000.22منأكثروينتج

للسكرفيجيشركةإلىويبيعونهصغيرةمزارعفىالقصب

لاوتوكا،فىالمصانعفيالقصبمعالجةوتتم،المحدودة

000.4المصابنحوهذهفيويعمل.وبينانجوبا،ولابازا،

فيموسمياآخرين000/6نحوتشغيلويتما.العمالمن

القصب.حصاد

فيويزرعالثانيالرئيسيالمحصولالهندجوزويعد

الخارجية،الجزرفيوكذلكفانواليفو،منالجنوبيالجزء

حيثسوفاإلىالمجففالجوزثماروهوالكوبراويشحن

الأعاصيرتسببتوقد.الزيتعلىللحصولعصرهيتم

فيالأسعاروانخفاضالأشجارعمروطول،والجفاف

الانأما.الأخيرةالسنواتفيالجوزصناعةانكماش

تأسستفقدالصنوبرلاشجارالمنتظمةالزراعةوبفضل

.للأخشابموسعةصناعة

فيالإمبراطورمنجممنالذهبينتج.التعدين

نحوبعدعلىنحاسترلممباتوهناكليفو.بفيتيفاتوكولا

سوفا.شماليكم04

للاستخدامالمصنعةالبضائعفيجيتنتج.الصناعة

الهادئالمحيطللتصديرلجزرثمالاولالمقامفيالمحلي

ومواد،الزراعيةالمعداتالبضائعهذهوتشمل.الأخرى

،والأثاث،البلاستيكومنتجات،والحاوياتالبناء،

بونلصاوا،والملابسوالسجائر،،والبيرة،لأغذيةوا

لكبريت.وا

ونيوزيلندا،بريطانياإلىالسكرفيجيتبيع.التجارة

عنبريطانياإلىالمبيعاتوتتم،المتحدةوالولاياتوماليزيا،

إمكانيةتوفراتفاقاتعلىوبناءالأوروبيالاتحادطريق

كانالأخيرةالسنواتوفيسنويا.الأسعارحولالتفاوض!

وتستوردكبير.بشكلالعالمىالسعرمنأكبرالسعرهذا

التياليابانوتليها.أستراليامنوارداتهامن%92فيجي

وبريطانيانيوزيلنداوتسهمفيجيوارداتمن%61توفر

التوألى.على%ا3و12بنسبة

منكلفيدوليةمطاراتتوجد.والاتصالاتالنقل

الجزرمعظمتربطداخليةمطاراتوهناكوسوفا،نادي

سوفاإلىوالعباراتالتجاريةالسفنوتأتي.الكبرى

الجيدةالوقوتشقليفو،بنميتيطريقويحيطولاوتوكا.

فىالتلفازأدخلوقد.الأخرىالجزرمنكثيرفىباطراد

فيجيهما،الإنجليزيةباللغةجريدتانوهناك.أم879سنة

ممن.وفيجىتايمز

بلدوهيالملاريا،منفيجيتخلو.الصحيةالخدمات

ويمكن.استوائيلبلدبالنسبةفريدايعدالذيالأمر،صحي

بتكلفةالأسنانوعلاجالطبيالعلاجعلىالحصول

الحكومية.والعياداتالمستشفياتمنمنخفضة

تاريخيةنبذة

وصلواقدالبشرأنالقديمةالاثارعلمأبحاثأظهرت

نأالمحتملومنسنة،.0003منأكثرمنذفيجىإلى

ثم،الغربيةميلانيزياجزرأبناءمنالمستوطنينأوليكون

منالبولينيزيينبالمهاجرينسلالاتهمبعضاختلطت

الأحقابفيبالتونجالصيقاتصالهناكصارثم،الشرق

التاريخية.

ثمام،643عامالشرقيةالجزرتاسمانأبلشاهد

فاتوافزارالإنجليزيوالمكتشفالبحاركوكجيمسجاء

أوروبيأولأما.م4771عامالجنوبيةالجزرإحدىوهي

رحلتهأثناءفيبلايوليمفهوالرئيسيةالجزريرى

علىحدثالذيالتمردعقبتيمورإلىبالقارب

عودعنيبحثونالذينالأوربيونوبدأ.باونتيالسفينة

عشرالتاصيعالقرنبداياتفيفيجيزيارةفيالصندل

وأقثاءعلىالحصولأجلمنآخرونجاءوقد.الميلادي

توافدثمالحميا(فىيؤكلبحري)كائنالبحرخيار

.بالمؤنللتزودالحيتانصيادو

مناثبنمنمكونةالتنصيريةالبعثاتأولىوصلت

جاءثم.أم083عاملاكيباإلىالبروتستانتالتاهيتيين

يحققولم.ام835عامالويزليانيةأتباعمنأوروبيان

باوجزيرةقرباستقرواأنإلىكبيراتقدماالمنصرون

عامليفولفيتيالشرقيالجنوبيالركنعنبعيدا،الصغيرة

كاكوباويدعىلزعيمقيادةمركزباووكانت.ام983

كثيروعلىليفوفيتيفيالساحليةالقرىعلىنفوذهبسط

يدعىصارام085عاموبحلول.الشرقإلىالجزرمن

منأفرادبعضعليهثارولكن(.فيجي)ملكأيفيتيتوي

الأمرهذابهأدىوقدبعد.فيماأمرهعلىالمغلوبشعبه

وتخلى،القتالمنالكثيرفتوقفالنصرانيةاعتناقإلى

البشر.لحومأكلعنالسكان

قنصلادعاهممانشأتديونقضيةكاكوباوواجه

و.توصلوعندماوليمز.بجونيسمىسابقأمريكي

عامبريطانىقنصلأولبوصفهفيجيإلىبريتشارد

بريطانياإلىجزرهعنالتخليكاكوباوعرضأم،858

لندنإلىبريتشاردوذهب.ديونهبتسديدقامتماإذا

وقد،البريطانيةالحكومةأمامكاكوباوعرضليبسط

وفحصالموقفلدراسةالمحققينمناثنينبريطانياأرسلت

البلاد.إمكانات

فيجيتصبحأنأحتمالعنالشائعاتوتسببت

منإليهاالأوروبيينمنالكثيرمجيءفىبريطانيةمستعمرة

هؤلاءبذلوقدبها.للاستقرارونيوزيلنداأستراليا

مستقرةحكومةلتأسيسالمحاولاتمنالعديدالمستوطنون

.المحاولاتهذهكلفشلتولكنكاكوباوسلطةتحت
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فيالبلادعنللتحليثانياعرضابريطهانياقبلتالنهايةوفي

مستعمرةفيجيوأصبحت.ام874عامأكتوبرمن01

إلىالعاصمةانتقلتثمأجفوكا،وعاصمتهاالبريطانيللتاج

.م8821عامسوفا

جوردونآرثرانسير،بريفانيحاك!اأولوصلوعندما

زراعةأنغوردون:رأىاشحصد.منيعانيالاقتصادكان

ولكنهالاقتصاد،أضنشيططريقةاحسنتعدالسكرقصب

نطاقعلىزراعيينعمالآالفيجيينتوظيفأنمنخشي

ولذلك.الحياةفيالتقليديأسلوبهمعليهميفسدقدكبير

مزارعفيللعملالهندمنالعمالةباسشجلابلحممحفقد

عامالهنودمنمحموعةأوأ!وصلتوقدالسكر.قصب

حتىاستمرالمدةمحددرسمىتعاقدلنظاموفقاأم987

منيقربماشيجىإلىيصلوكان.أم!61عام

انتهاءبعدممهماأحضيراوبقيسنة،ك!!العمالمن00021

عقودهم.مدة

أعدادأ!نوداأعدادفاقتأم469عاموبحلول

كانتالمبكرةالأولىاالسنواتعداوفيما.فيجيأهالي

لسة69عبرأطبلادالرئيسيةالصناعةتعدالسكرصناعة

الاستعماريةأسشركةاوكانت.بريطانيةمستعمرةبوصفها

الصناعةهذهفيتتحكملأسترالياالتابعةالسكرلتكرير

امستقلالعلىسنتينمضيبعدإلاذلكعنتتحلولم

حكومةتولتثم.أم079عامأكتوبرمنأ.فيفيجى

دمم!صمؤسسةحلالمنالصناعةهذهمسؤوليةفيجي

.المحدودةفيجي

رئاسةماراكاميسيرسيرراتوالفيجيالزعيموتولى

فيجيةأغلبيةذاتكانتوإن،الأجناسمتعددةحكومة

الخامسةالانتخاباتفيماراهزمثم.أم879مشةحتى

بافادراتيموسييدعلىالاستقلالمنذأجريتالتي

الأحزابائتلافمندعماوجدالذيالفيجيالزعيم

منكثيراستاء.الأجناسمتعددةحكومةوشسكلالهندية

دونبالسلطةالانفرادأرادواإذلافادرأمنالفيجيين

ستيفينيالعقيدبقيادةالجيعشفقامالأجناسمنغيرهم

علق.أم879مايوفيبالحكومةبالإطاحةرابوكا

للبلادرئيسانفسهوعينبالدممتورالعم!رابوكا

وفي.فيجىح!صمفيالفيجيينأحقيةوأعلنوحكومتها

وأعادأغيجىرئيسارابو!صاعين،أم879ديسمبر

فيجىصاغتم0991عاموفيللبلاد.المدنيالحكم

أيديفيالسياسيةالسلطةكرسجديدادسعتورا

فازنيابيةانتخاباتأقيصتأم9!.عاموفي.الفيجيين

أعيدأم499وفيللوزراء.رئيساوأصبحرابوكافيها

ثانية.مرةرابوكاانتخاب

سوفا.:أيضاانظر

(.م2481-751)5إليزابيث،ليبرون+فيجي

رسامةكانت.واسعنطاقعلىمعروفةفرنسيةرسامة

الدولمنكثيرفيوالنبلاءوالأفرادالملوكبلاطفىشمهيرة

خلالفرنسا.مل!صةأنطوانيتألاريشخصمةصديقةر

008منأكثرليبرونفيجىرس!ت،ا(أطويلةحياتها

فيبارزةلشخصياتصورامعظ!هافىئاتأ!حة،

بأسلوبترسمليبرونفيجيكانت.أغرنسياالمجتمع

عادةعلىوجريا.صارخةألوانامستخدمةجميلزحرفي

لوحاتليبرونفيجيرسصق،الحقبةتلكفىمجتمعها

ترسمها.التيالشخصياتتمجد

فيالرسمودرست،باريسفيليبرونفيجىولدت

رساماكانالذيفيجيأ!يسوالدهايدعلىأجدايةا

جانالمشهوربالرسامليبرونفيجىتعرفتآ.للروأستاذا

فيالرسماحترفت.إرشاداتهوتلقت،زيجرولالتيستى

جانمنتزوجتام776عامدىر،المراهقةسنياحرأو

تاجرأشهرالوقتذلكفى!صانأ!ذياليبر:نبابتيستى

فنية.لوحات

إبانفرنسامنالهربإلىليبرونفيجياضطرت

الاثنتىوخلالأم،978عامفيالفرنسيةالثورةاندلاع

ثروةتجمعأناممتطاعتهروبها،تلتالتيسنةعشرة

إيطاليافيوالأمراءوالملوكللنبلاءرسومهامنهائلة

فيفرنساإلىليبرونفيجيعادتوروسيا.وألمانياوالنمسا

.الميلاديعشرالتاسعالقرنبداية

الولاياتفيأهليةأمنلجنةفىعضوالفيجيلالت

توطيدبهدفالأهالىلتشكيلهايقومقديما،،اطتحدة

لاتينىفعلمنمشتقةوالكلمة.المجرمينومعاقبةالنظام

يراقب.معناه

المتحدةالولاياتتاريخمنالأولىالحقبفي

أحيانفينفسهاالرسميةالسلطاتوجدت،الأمريكية

هوالمارشاليكونوأحيانا.القانونفرضعنعاجزةكثيرة

منطقةفىالقانونتطيقعنالمسؤولالوحيدالعامالموظص

شميئاالمنطقةأمنمراقبةيجعلالذيالأمر،أميالعدةممتدة

كثيرةأحيانفيالمواطنونقام،الوضعهذاوإزاح!مستحيلا.

الذينالأشخاصعلىفورياعقاباتوقعأهليةلجانبتكوين

الوحيدةالسلطةأسفيجيلانتاماكانوغالبا.مذنبينتعتبرهم

.النظامعلىتحافظ!سانتالتي

نظرية)دليلالقاريالزحفانظر:ألفريد.لمحيجيئر،

(.القاراترحرو

البلادفيالبريالنباتانظر:.السوريالفيحن

(.السوريلرالميصالعربية



القديمةالمقدسةالكتبعدىيطدقعاماسمالفيدا

الأساسياتعلىالفيداتحتوي.الهندوسيةللمعتقدات

الكتبهذهوتقدم.الهندوسيةبالالهةتعنىالتيالمذهبية

الكونروح،البرهميطبيعةعنفلسفيةأفكاراكذلك

تعنىفيداوكلمة.الهندوسيةالمعتقداتفيوجوهرهالعليا

المعرفة.

بالأقدمتبدأبحيثمرتبةأسفارأربعةالفيداتضم

فيدا.الاثارفافيدا،ياجورفيدا،سامافيدا،ريج:وهي

السامهيتا-أ:أجزاءأربعةإلىبدورهسفركلوينقسم

-2نظما.المكتوبةوالصلواتالتراتيلمنويتكون

البرهميعنبأفكارخاصةبصفةوتتعاملالبراهمانا،

منمشتقةوهى،أرانيباس3-والمعتقداتوالطقوس

الفلسفية.بالأفكارويعنىنيشادأبا-4الغابةفىالتأمل

ميلادسبقتالتيعامالألفخلالالفيداتاليفتم

الهندوسيةالعائلاتبعضظلت.السلامعليه-المسيح

منأجزاءتحفظالسنينلمئاتالهندوسلدىبهاالموثوق

.الأجيالمنبعدهالمنشفاهةوترويهاقلبظهرعنالفيدا

الفيدابسماعبعينهملأشخاصالهندوسيالقانونويسمح

ومع،الغموضمنبشيءالاعمالهذهأحاطمما،المروية

ومن،الهنديةالثقافةفيالفيداأفكارتغلغلتفقدذلك

ميلادزمنفيمرةأولكتبتقدالفيداتكونأنالمحتمل

.السلامعليه-المسيح

براهما.الأبانيشادبمبمالسنسكريتيةأيضا:انظر

عرفأمريكيمؤلف(.-ام29)5عكور!يدال،

حولرواياتهبعضتدور.الروايةمجالفيبكتاباته

المجتمعونقدالتهكمحولتدوروأخرىتاريخيةمواضيع

والقصصالمقالاتمنعدداأيضاوكتب،الأمريكي

.والمسرحياتالقصيرة

نشرتالتيالعاصفةروايتاالرواياتمنلهظهرماأول

عامصدرتالتيعمفراءغابةوفىام(،)469عام

.الحربفيتجاربهمنمادتيهمااستمدوقدأم(،)479

حقيقيةتاريخيةشخصياترواياتهمنالعديدوتتناول

المثالسبيلوعلىنفسها،الروايةفيالرئيسيةالأدوارلتؤدي

عنوانتحتأم(،)649عامنشرتالتيرواشهفإن

القرنفىروماحكمالذيالإمبرأطوروصفتجوليان

أما.النصرانيةللديانةمناهضاكانوالذي،الميلاديالرابع

فتتناولالخلقبعنوانام(،819)عامصدرتالتيروايته

علىوتشتملالميلاد،قبلالخامسالقرنأحداث

كونفوشيوسالصينيالفيلعسوفمثلشهيرةشخصيات

.الأولواحشورشالأولداريوسالفارسيينوالحاكمين

التاريختتناولالتيالرواياتمنلمملسلةأيضافيدالكتب
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تصفها،التيالأزمنةترتيبوفقنشرتوالتي،الأمريكي

ثمأم(،)739بورروايةأولآ::التاليالنحوعلىوكانت

عاملهصدرتكماأم(.)849لنك!لنرواية

واشنطنروايةأماهوليوود،بعنوانروايةام(،)099

روايتهأماأم(،)679عامفصدرتالأمريكيةالعاصمة

فقدبريكينردجميرابعنوانأم(،)689عامصدرتالتي

أسلوبنفسمتبعاالعصريةالحياةهجاءإلىفيهاعمد

إضافةأم(،)749ميرونأسماهالاحقةروايةفىالهجاء

هجاأم(،)789كالكيعنوانتحتروايةكتبذلكإلى

.المرأةفيها

فيفيدالكتبهاالتيالقصيرةالقصصكافةجمعت

عامصدرالمتعطشالشريرعنوانتحتواحدكتاب

انعكاساتعنوانتحتفجمعتمقالاتهأماام(،)569

ام(،)739عامآخرمجلدلهوصدر.غارقةسفينةعلى

ام(،)779عاموثالثشيز.دانيلعلىثناءعنوأنتحت

مجلدهأما.والخيالالحقيقةحولقفحاياعنوانتحت

ام(.)829عامفصدرالثانيةالأمريكيةالثورةبعنوان

فيعنوانتحتأم(،)889عاممجلداتهاخروصدر

عنوأنتحتبوليسيةرواياتثلاثفيدالكتب.الوطن

أفضلبعنوانفكانتلهمسرحيةأفضلأما.بوكسإدجر

الأوساطفيوالخادعةالتآمرموضوعوتتناولرجل

الأمريكية.بالرئاسةالخاصةوالمؤتمرات

.نيويوركبولاية،بويختوستمدينةفىفيدالولد

أثينانينحاتأشهر.م(.ق024-094)ياسلمحيلى

الألمملوبوراءكبيرحدإلىالفنيةمهاراتهكانت،القديمة

فيلأثيناالذهبيالعصرخلالللنحتالراقيالكلاسيكي

الميلاد.قبلالخامسالقرن

)هيكلالبارثينونعلىبتصميماتهفيدياساشتهر

.الأعمالهذهوصمم،الفكرةامشوحىحيثأثينا(الإلاهه

أثينا.دولةقائد،بيركليسمنمقرباصديقافيدياسكان

بناءإعادةفيرئيسيادوراأدى،بيركليسخلالومن

..مق048عامالفارسىالغزودمرهاالتيالمعابد،

الصورتسجلنبيطةالفيديومسجل.مسجلالفيديو،

الفيديو،مسجليعيد.مغنطسيشريطعلىوالأصوات

الصورعرضالفيديو،شريطمسجلأيضايسمىالذي

التلفاز.جهازعلىالمسجلةوالأصوات

الفيديومسجلاتالتلفازيالبثصناعةاستخدمت

ذلكومنذ،العشرينالقرنخمسينياتفيمرةلأول

فىأساسيةمعداتالفيديومسجلاتأصبحتالتاريخ

التجاريةالإعلاناتعليهاتسجلحيث،الصناعةتلك
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عبرتذاعالتيالموادمنذلكوغيرالتلفازيةوالمسلسلات

قبلأضلفازيةاالبرامججداولإعدادفرصةيتيحمماالتلفاز،

التجارية.والإعلاناتالبرامجعرضوإعادة،كافوقت

منأحضيرافىأخلفازيةاالنشراتتبنى،ذلكإلىوبالإضافة

شرائط.علىالمسجلةالأخباريةالتقاريرعلىالأحيان

شيأيضاالفيديومسجلاتمنمختلفةأنواعوتستخدم

أضجارية.اوالأعمالوالمدارسالمنازل

أصوراذاتالفوتوغرافيةالأفلامعلىالفيديوشريطويمتاز

عرضإعادةيمكن،المثالسبيافعلى.امتيازاتبعدةالمتحركة

لينما،مباشرةتسحيلهابعدالحالفيالفيديوشريطمحتويات

ذلكويمكن.مشاهدتهصأضم!شاقبلتحميضاالفيلماشطلب

إذاماتحديدمنأعيديواأصةأشريستخدمونالذينالمصورين

إلىوبالإضاهشةلا.أمتسجي!إعادةسطل!المسجلالمنظركان

بينما،عليهأضسجماتاوإعادةالفيديومسئشريطيمكن،ذلك

الإفلام.بالنسبةذأكيستحيل

الفبدلومسجلاتأنواع

البثفياحستخدمةالمهنيةالموديلاتإلىلالإضافة

فالعديدالفيديو.مسجلاتمنعديدةأنواعهناكالتلفازي

فيديومسجلاتتستحدمالتجاريةوالأعمالالمدارسمن

تدريبوأفلامالتعليميةالبرامجلتسجيل،مهنيةشبه

تسجيلفيا!لنزليةالفيديومسجلاتوتستخدم.الموظفين

والمقطهوعاتالأشلاماإلىالاستماعوإعادةالبرامإلتلفازية

المسجلة.الموادمنوغيرهاالموسيقية

أيضاتسمىوانتى،الممزأصيةأغهـيديوامحسجلاتوتتراوح

ألعادويبدغأححامها.فىالفيديو،كاسيتمسجلات

كو8مشتيمترا33*سنتيمترا64ممهاأحديدا

فكبيرةالمهنيةوشبهالمهنيةالمسجلاتأما.سنتيمترات

مسجلاتأنواعتختلف،ذلكإلىبالإضافةرجدا.

ونوعيةتستخدمها،التيالأشرطةاأحجامشىأغيديوا

تشجها.التىأصورا

إنتاجفيعادةالمحمولةالفيديومسجلاترتستحدم

التصويرآلاتالمسماةالنبائطهذهزتجمع.الممزأسةالأشلاما

تدارواحدةوحدةفيومسجلتصويرآلةلينالمسجلة

الإشاراتوميكرفونالتصويرالةترسلحيث،ببطاريات

احسمجل.إلىوالسمعيةالبصرية

الفيديوشريطمسجلاتلعملكيف

طويلبلاستيكىشريطمنالفيديوشريصأيت!صن

قابلةمادةوهيالحديد،أحصسيدمنلجسيماتمغطى

الإشاراتالفيديومسجلاتوتمسجل.بشهوأسةأطمصطهة

منأنماطاتولد،مغسطسيةمجالاتإلىبترجمتهاأضلفازيةا

هذهتنعكسالعرضإعادةوعند.أضعصيةأاعلىاطغنطة

إشاراتإلىالمغنطيسيةالأنماطاتترج!احيث،أعمليةا

علىوللحصولالتلفاز.أجهزةعلىتشاهدتلفازية

تحويلهاوكيفية،التلفازيةالإشاراتمصدرعنمعلومات

التلفاز(.يعمل)كيفالتلفازانو:،تلفازيةصورإلى

فيوالأصواتالصورالفيديومسجلاتوتخزن

وفي.رقميةإشارات2-أوتناظريةإشارات-أش!!!

ظظرةالمغنطيسيةالأنماطتكونالتناظريالتسجيل

مسجلاتوتستخدم.التلفازيةالإشاراتلأنماصأ)مشالهة(

التناظرية.الإشاراتاالمنرأسيةأغيديوا

التلفارصاعةتستخدم.معمطيسيشريصأعلىوال!كعوتالمرئيةالصورتسحلالفيديو،لثريطمسجلاتأيصاالمسماةالفيديومسجلات

تعليميةوسيلةالوسو()ال!كحورةالمهميةشهالفيديوممسحلاتوتعملوتحريرها.التلعارلرامجلتسحيل(اليمين)علىمهميةكبيرةليديومسجلات

أترطةعرصلإعادةالفيديو،سيت!ط!سحلاتباسمالعادةفيتعر!مرليةمسجلاتالعائلاتوتستعمل.والمؤسمساتالمدارس!فىمساعدة

.(اليسار)علىالتسحيلسابقةمحتلمة
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الإشاراتالمسجليترجمالرقميالتسجيلوفي

صوراالرقميالتسجيلوينتج.رقميةشمفرةإلىالتلفازية

التسجيلينتجهاالتىوالأصواتالصورمنأفضلوأصواتا

الفيديومسجلاتأنواعمنالعديدوتستخدم.التناظري

الرقمية.التقنيةالمهنية

تيارإلىالتلفازيةالإشارةالمسجليغير.التسجيل

مغانطمنمكونةسلكيةملناتعبرينتقلكهربائي

بهافلزيةحلقةوالرأس.الرؤوستسمىصغيرةكهربائية

ملفوفسلكيملفيقابله،الفجوةيسمىضيققط!ع

للإشارةالممثلالتيارالملفهذاويوصل.الحلقةحول

منكلفىقويامغنطيسيامجالأينتجوالذي،التلفازية

يولدالفجوةعبرالفيديوشريطيمروعندما.والفجوةالحلقة

باستخدامتزالحتىتبقىوالتي،المغنطيسيةالأنماطالمجال

الشريط.مغنطةيلغي،ماسحرأس

شرائطأنواعمنالعديدعلىالمسجلةالأنماطوتتكون

)خطوطا!لساراتمنأنواعثلاثةمنالتناظريةالفيديو

-2الفيديويةالمساراتأ-(:الممغنطةالجسيمات

التحكم.مسارات3-السمعيةالمسارات

تمثلالتيالإلثماراتعلىالفيديويةالمساراتوتحتوي

الشريط،حافتيبنحلزونياتسجلوهيالصور.

المساراتتسجيلفيوتستخدم.الشريطمعظموتشغل

دائرةفلزيةاسطوانةعلىمركبةفيديويةرؤوسالفيديوية

أ!ليويةارؤوس)تمرر(تمسححجث،الطبلةتسمى

وأالفيديويةالإشاراتتسجيلأثناءعاليةبسرعةالشريط

الجهازلتمكينضروريالسريعوالمسحعرضها.إعادة

الكهربائيالترددذاتالتلفازيةالإشاراتالتقاطمن

الرؤوسثباتلأنوذلكإنتاجها،وإعادةالعالي

منكبيرةكميةإلىالحاجةبالضرورديعنيالفيديوية

منصغيرةكميةلتسجيلبسوعةالمتحركالفيديوشريط

.المتلفزةالمعلومات

إشاراتعلىالتناظريةالسمعيةالمساراتوتحتوي

تمنعإشاراتعلىالتحكممساراتتحتويبينماصوتية

ببعض،بعضها،الاختلاطأوالميلانمنالمسجلةالصور

السمعيةالمساراتوتسجلالتلفاز.شاشةعلىتظهرعندما

ثابتة.منفصلةبرؤوسرأسيا،التحكمومساراتالتناظرية

بين!ا،الشريطحافتيإحدىعلىالسمعيةالمساراتوتقع

تستخدمولا.الأخرىالحافةعلىالتحكممساراتتقع

التحكم.مساراتالمسجلاتكل

كاسيتاتتستخدمبحيثالمسجا،تمعظموتصمم

شد.وبكرةتغذيةبكرةعلىالكاسيتويحتوي.الأشرطة

وحتىالمتعددةالرؤوسعبرالشريطالتغذيةبكرةوتغذي

الشريط.يلتفحيثالشد،بكرة

فيالفيديويةالإشاراتالفيديومسحلاتتسحل.التناظريالتسجيل

أسطوانةعلىالفيديويةالرؤوستركب.شريطعلىحلزونيةمسارات

التحكممساراتتابتةمنفصلةرؤوسوتسجل.الطبلةتسمىدائرة

التناظرية.السمعيةوالمسارات

الإشاراتتسجلالرقميةالفيديومسجلاتوفي

معظموفى.حلزونيةمسحمساراتفيوالبصريةالسمعية

السمعيةالإشاراثتسجيليمكنالرقميةالمسجلات

الرقميةالمسجلاتوتشتمل.حدةعلىكلا،والبصرية

الإشاراتعرضإعادةتضمنأخطاءتصحيحنظمعلى

بصرية.أوسمعيةعيوبدون

أثناءالشريطفيهيمرالذيالوقتفىالعرص.إعادة

مجالأللشريطالمغنطجسيةالأنماطتولدالعرضإعادة

المغنطيسيالمجاليصلوعندما.الرأسفيمتغيرامغنطيسيا

وترسل.كهربائيةفولتيةإلىيحولالسلكيالملفإلى

والبصرية،السمعيةالإشاراتعلىالمحتوية،المتغيرةالفولتية

وصور.أصواتإلىيحولهاالذيالتلفاز،جهازإلى

ئاريخيةنبذة

القرنأربعينياتخلالالفيديومسجلاتتطويربدأ

تسجيلعلىقادرفيديومسجلأوليظهرولم.العشرين

حتىمغنطسيشريطعلىللبثالصالحةالتلفازيةالصور

كاليفورنيافيآمبكسشركةصممتعندما،أم9ء6عام

فييسجلبكرةإلىبكرةجهازالمتحدةبالولايات

شريط.علىرأمميةمسارات

أولباليابانتوشيباشركةأنتجت،أم959عاموفي

كانالذي،المسجلهذاساعدوقد.حلزونيمسجل

على،تكلفةوأقل،السابقةالمسجلاتمنحجماأصغر

التلفاز.صناعةنطاقخارجالفيديومسجلاتانتشار

أوائلفيمرةلأولالأسواقالفيديومسجلاتودخلت

رأسديديويةرؤوسرأستح!3رأس
طسلة

ماسع،سمسلا

!حصصرونرزر،3،!"!!ص

دلاسي!توحيه3!س!ح!

الشريطاتحاهملا!توجهدلاليس

طحلة*.لابر،33لمسليديويةرزرس

كا!قيىء7ى،3حميربخبرر.تء-،ء؟!ل!-+7في"لأ

يوييدرمساتحكمرمعماء!س!ي!سمار

وويه!لاؤ؟؟؟ير*لاحثهيرك!؟ءلايهم1،ح!ءبرلأ!ير*لاعا!أ4ل!%ك!كلا؟4اكأ؟!ء4علآلح!اا؟ئمةلأث!!4!4ع4؟،!،!ح!4المكالآ4

ىسكابمي!يئلمءير7ء47برزوس!ير!يمج!!لأ!مم!!""لموعص*!زرىلم !!!!يرلم!سكا؟!ءئمكي1لا،اءو!!ك!ض!يم!كا!؟،!بميربهئرلمحي!برا!و!ا!بم!ي!ر!به!ا!ه!كا!! ى!!!بم!9!43لأ،كاعع!ء7لاء!لاءيم3ع/ع!ع/لأ!كاير،بم!بر ح*!1،كاكاوو*لآع-"،/ل!ىءلا!ء4ءكا!لم!ئزفى

كاىاكاور!رى/زر"3عء!!ى-سيركاع!،!ير!-

،!*ا!8إرركا!*كليخثزى93?ص!ءكأ!يل!عهـ!*برىكشو!3ىءلأرو!3*ص!ووممثئي!ير+9لأدءظبر8لمج!؟ءبن،صلألأ3لم*بر؟ء



فونيولفيدا856

.المدارسفيأساساللاستخدام،العشرينالقرنسبعينيات

عامفىإلاناحباريامنزفيفيديومسجلأوليظهرولم

طورالعشرينالقرنثمانينياتمنتصفوبحلول.أم759

عملحيث،المنزليةالفيديومسجلاتمنرئيسياننوعان

المبدأ،بسفسأس،أتشفيوبيتاالمسميان،النظامانهذان

لهـاالآخرالنظامفىالنظامينأحدشريطا!متخدامولكن

الممزأجةأعيديوامسجلاتمعظ!ايستخدمواليومممكنا.يكن

أحشريرتاالقردثمالياتمنتصفوفى.أسأشفينظم

المنزليأغيديوامسجلنظاماليابانيةسونيشركةأنتجت

آلاتدىمليمترات8مقاسشرائطيستخدمالذيم،م8

.صغيرةيدويةمسجلةتصوير

عبروالحديثا!صوربنقل!حأ!اةالفيديووون

الاصطناعية.الأقمارعبرالاتصالشبكةأوالهاتفخطوط

والحديث.أ!موراأ!باستقباالنوعنفسمنأداةوتقوم

رؤيةمنأسشخدميناالفيديوفونيمكن،الواقعوفى

نأمناضغماوعلى.المحادثةأثناءالاخرأحدهما

تختلفقدالجهازعلىالمدخلةوالتحسيناتالتفاصي!

يت!صنالأساسىاالفيديوفونأنإلاآخر،إلىمنتجمن

ال!صيستالمنتحونما)عادةصغيرةعرضشاشةمن

مدمجةالبؤرةثابتةإلكترونيةفيديوتصويروالة(بمالسائل

معاضمهماتمصوتومكبروميكروفونبمالشاشةفى

هاتصوجهاز،اليدينا!متخدامدونتشغيلهمابغرض

.تقليدي

آلةوتقوم،الشاشةأمامالفيديوفونمستخدميجلس

الفيديوتصويرآلةتفعلمامثلصورتهلتسجي!التصوير

حديثالميكروفونيلتقطالفيديو.تصويرآلةانظر:تماما.

تيارإلىوالصورةالحديتمنكلتحويلويتم.المستخدم

يقوم.الهاتفحطوطعبريرسل،القوةمتفاوتكهربائى

مرةأممهربائياالتياربتحوي!!المستقبلالفيديوفونجهاز

.وصورةحديثإلىأخرى

معالمتتابعةالصورمنسلسلةالفيديوفونيرسل

أجهزةكانتالتسعينياتمنتصفوفي.الحديث

الثانية.فيصور01بمعدلالصورترسلالفيديوفون

منالع!تتمكنالتيالرؤيه،دوامظاهرةساعدت

تحريكهتمقديكونأنبعدماشيءرؤيةفيالاستمرار

رؤيةفىالفيديوفونمستخدميلمماعدتالأنظار،عنبعيدا

،المتحدثشفتيحركةمثل،الحركةولكن.ثابتةصورة

الصوريعرضالفيديومسجلفإن،وبالمقارنة.مهتزةتبدو

!ستخدم.الثانيةفيصورة03إلى25منيتراوحبمعدل

وضوحدرجةلقياسبيكسلتسمىالتيالمضيئةالنقاط

وضوحبدرجةالفيديوفونصوروتتميزالصور.هذه

شساشةعلى،الفيديوفونأجهزةمعظمتنتجإد.متدنية

فقط.بيكسل1281281م،84مقاس

الاتصالاتمؤسسةكشفتأم،649عاموفي

الذيالصورةهاتفعنتيآند..تى.أيهالأمريكية

،نيويوركمدينةفىأقيمالذيأ!المامعرضفىألتجته،

يتمولموالانتشار.الشيوعمطلقاي!خسبأءاالجهاروأحش

عندما،أم089عامحتىالمجالهذاشيضيذتقدمتحقيهت

اليابانيتين،وميتسوبيشيسونيستىشرمن!،!قامت

هذهكانتبهما.الحاصةألحهـيديوفوناأحهزةلمحانتاخ

فقط.والأسمودبالأبيضصوراتشجوالثمنأجةعاالأجهزةا

من،التسعينياتفىملونةفيديوفونأجهزةأولتوفرت

سي.إي.وجي،الأمريكيةتىآند..تى.أيهمثلشركات

.المتحدةالمملكةمنماركوني

التوافقوانعدامالصورةورداءةالمرتفعةالتكلفةأدت

أجهزةشراءعنالمستهلكينإحجامإلىالمنتجاتل!!

المستمرالتطويرأنكما.التسعينياتمطلعفىأغيديوفونا

في!اتعرضقد،مستقلةأجهزة!صفهاالفيديوفود!لأجهزة

مجالفىحدثالذيأصلتقدمنتيجةأصلتهديديبد:،

أوأخرفيولكنالكومبيوتر.علىالمرت!صةالاتصالات

تقنيةبأنالاعتقادفيالخبراءبعضلدأ،التسعينيات

عنالاتصالوسائلفيللتحسننتيجةلحشزدهرالفيديوفون

المتكاملة،للخدمةالرقميةالشبكاتباسماالمعروفةبعد

يمكنإذ.العالميةالإنترنتشبكةاستخدامفيأضوسعوا

الشخصيال!صمبيوترتزويدطريقعن،للمستخدمين

التحدث،وميكروفونصغيرةتصويروآلةصوتبرقاقة

كومبيوترببرامجبالالممتعانةالإنترنتعلىلوجهوجها

الشركاتبعضأنكما.الغرضلهذاخصيصاتكتب

الفيديوفونتقنيةلربطوسائلفيتبحثوالأمريكيةاليالانية

الكبلي.والتلفازالفيديوتصويروآلاتمسجلاتمع

ند.شتلا:نظرا0ةيرجر،ثير

أ؟م(.528أ؟)485داجوفانيفيراتزانو،

مأ452عاموأبحرفرنسا.خدمةفيعملإيطالطملا!

هذهرحلتهفينفسهيمنيكان.الشماليةامريكاإلى

الممريجدلم.الصينإلىالغربيالشماليالممرباكتشاف

منالشرقيالشماليةأمريكاساحلاكتشفولكنه

لاحقوقتفيفيراتزانوقامنيوفاوندلاند.وحتىكارولينا

قتلوهالهنودبأنالمؤرخونيعتقدالجديد.أصمالعاإلىبرحلت!ت

فىفيراتزانوولد،الثانيةرحلتهأثناءالكاريبيمنطقةفي

فلورنسا.منبالقربمكان

.الكبرىالدائرةطريق:أيضاأنظر
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المكسيكوميناءالمكسيكفىمدينةلمحيراكرور

اسمها.نعسمة.706328سكانهاعدديبلغ.الرئيسي

خليجفيميناءعلىالمدينةتطل.فيراكروزلافيالرسمي

سيتي.مكسيكوشرقىكم003نحووتبعد،المكسيك

.والمنسوجاتوالآحذيةوالسيجارالشوكولاتةالمدينةتنتج

المدينةوتضم.الحديديةللسككملتقىفيراكروزومدينة

القرنفيالأسبانبناهاالتيأولواديخوانسانقلعة

.الميلاديعشرالسادس

.أم915عامفيراكروزمدينةكورتيزهيرناندوأس!ر

مناطقأولىفيراكروزوقدكانتهيرناندو.كورتيز،انظر:

عليهااستولتثمأ!كسيك،افيالأسبانيالاستيطان

عامفيالمكسيكيةالحربإبانالأمريكيةالمتحدةالولايات

مميطرالميلاديعشرالتاسعالقرنستينياتوفي.أم847

للمكسيك.غزوهمعندالفرنسيونعليها

-861)9جرانديسوندافيدفيرتشايلد،

منأكثرجلب،أمريكيومكتشفنباتعالمأم(.549

.المتحدةالولاياتإلىالنباتاتمننوع000.002

الأجنبيةوالنباتاتالبذورجلبمصلحةتأسيسفيوساعد

ورأس،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالزراعةوزارةفى

عاموفي.أم289إلىأم609عاممنالمصلحةهذه

للنباتاتفيرتشايلدحديقةفيرتشايلدأسرأم389

فلوريدأبولايةمياميجنوبكم02بعدعلىالمدارية

فينباتيةحديقةأكبرالحديقةهذهوأصبحت.الأمريكية

.المتحدةالولايات

بالولاياتميتشيجانبولايةلانسنجفيفيرتشايلدولد

الأمريكية.المتحدة

قائداكانأم(.أ-549)886فلهلمفيرتفانجلر،

ومانهايمولوبيكبرلينفيأوركستراقادفقدبارزا.موسيقيا

منالأخرىالأوروبيةوالمدنالنمسافيوفييناألمانيا،في

دائماقائدانيكيشآرثروخلف.أم229وحتىام119

جواندليبزجوأوركسترافيلهارمونيبرلينلأوركسترا

.أم229فيهاوس

برأ!ن.فيفلهلمولد

لأدبا،يلأسكتلندا:نظرا0تروبر،جسون!ير

عشر(.التامن)القرن

ام(.845أ-)808ارنولدهنريكفيرجلاند،

الوطنيةالمشاعرإثارةفىساعدنرويجياوبطلأمؤلفاكان

عنالاستقلالطلبعلىمواطنيهحثبأنالنرويجية

منكثيرويعتبره.والفكريةالثقافيةحياتهموتطويرالسويد

الشعر،فيرجلاندكتبقوميا.بطلاالنرويجيين

وهي.أعمالهأشهرقصائدهلكنوالنثر،والمسرحيات

أزهارقطعةام(؟)398والمسيحوالرجلالخلق:تشمل

أم(بم)429اليهوديأم(؟84)0هيوسيومفانجان

أم(.84)4الإنجليزيالملاحأم(بم84)4اليهودية

ابنوهوبالنرويجكريستيانساندفيفيرجلاندولد

دين.رجل

بلوحةموسيقيةآلةالفيرجنالالة.الةافي!جئال،

خزانةوللفيرجنال.القيثاريالبيانمفاتيحتشبهمفاتيح

الطويلة.الأضلاعمنواحدعلىمفاتيحولوحة،مستلإلة

صغيرةقطعتنقر،المفاتيحعلىالعازفينأحديضغطعندما

ذاتوالفيرجنال.المعدنيةالأوتارعلىالجلدأوالريشمن

هذهكانتوقدما.حدإلىورنانةواضحةخفيفةنغمة

السادسالقرنخلالمنفردةكآلةإنجلترافىرائجةالالة

كتابويحتوي.الميلاديينعشرالسالغالقرنوأوائلعشر،

مايقربعلىأم(625سنة)حوالىوليملفيتزالفيرجنال

.الفيرجناللالةالرئيسيةالمجموعةتعتبرمقطوعة003من

يمة،القدروماشعراءشهرأ.(م.ق91-07)!يرجيل

وتعد.العالميالأدبفيالبارزينالشعراءمنوواحد

أعماله.أشوالإنيادةالوطنيةروماملحمة

قربصغيرةقريةوهيإنديز،فيفيرجيلولد.حياته

بوبليوسالكاملواسمهإيطاليا.شماليفيمانتوا

كريمونافىبالمدرسةفيرجيلالتحقمارو.فيرجيليس

ثم.نابولىفيوالفلسفةرومافيالبلاغةدرسثم،وميلان

لذلكخجولآ،كانولكنه،المحاماةمهنةفيللعملأعد

رعايةالأولىقصائدهوأكسبتهللشاعر.الخاصةالحياةفضل

السياسيوالمستشارللفنونالمحبالثريماسيناس

قربمنزلآفيرجيلمئماسيناس.أوغسطسللإمبراطور

وتاريخها.إيطالياعنقصائدكتابةعلىوشجعهنابولي

تعليماتوترك.الإنيادةيكملأنقبلفيرجيلمات

نأإلا.كافبشكلجيدةغيرأنهايعتقدلأنهبإتلافها،

مناثنينوعينالقصيدةباتلافالسماحرفضأوغسطس

للنشر.الملحمةلإعدادفيرجيلأصدقاء

الأناشيد:هيإليهنسبتالتيالأولىالأعمال.أعماله

24عاميبينماكتبتالتىالرعويةالقصائدأو،الرعوية

يأالرعيبحياةخاصةالعشرالقصائدوتلك..مق3وه

لنشيدكتابتهوفى.الرعاةحياةمنمشاهدتصورأنها

الرعاةعنالإغريقيةالأناشيديحاكىفيرجيلكان،الرعاة

موضوعاتهاكيففيرجيلولكنثيوقريطسى،كتبهاالتى

النشيدتوقعوقد.الإيطاليالريفمعلتتلاءموموسيقاها
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نأوبعدجديذا.عهدارأبلحققطفلالرابمولد

قسطنطينالإمبراطورحكمتحتنصرانيةروماأصبحت

نأالكثيروناعتقد،الرائالميلاديالقرنأوائلفي

.السلامعليهالمسيحلمولدتشيركانتالتوقعات

قصيدةكتابةفيمشواتسبعنحوفيرجيلقضى

أربعةفىقصيدةوهى،الزراعيةالقصيدة،جيورجيك

كانتماحدوإلى..مق92سنةفينشرتمجلدات

الأولالكتابوكان.للفلاحيننصائحجيورجيكقصيدة

أعنباأشجارالثانىالكتابيتناولبينما،المحاصيليتناول

وأخيراالأبقار،اتوأسيدلفيتناالثالثالكتابأما،والزلمجون

القصيدةولكرأضحل.اعلىالمحافظةالرابعالكتابيتناول

المباشرةأضعليماتامنأبعدإلىتمضىبل،بذلكتكتفىلا

المتصل،الفلاحياحملافىالحضارةأصلعنلتحكى

كتبوتوحيفيها.الريفوحياةإيطاليابجمالوتحتفى

الحب،فيومعاناتهوقوتهالإنسانبضعفالحيوان

نموذجهىأضحلاخليةبأنتوحىوأيضا.والمرض،والحرب

حاكمها.قيادةتحتإنسانيةمدنيةلحياة

وأهمامصادر.عدةفيرجيلاستخدبمالإنيادة،قصةفي

هومرملحمتا،الاوديسةوالإلياذةالمصادر:تلك

علىالإنيادةمنالأولىاالستةالكتببنيتوقد.الشهيرتان

علىخيرةالأاصستةااعتبابنيتكما،الأوديسةملحمة

أطرواديااجط!!اإينيام!مغامراتالإنيادةوتصف.الإلياذة

طروادةسقوطبعدالحياةقيدعلىبقىالذيالأسطوري

وكونإيطاليا،إلىغرباإينياسأبحروقد.الإغرلقأيديفى

روما.مدينةبعدفيماأحفادهأسم!كما،جديدةأمةهناك

روماتظهرف!،فقطإينياسقصةليمستالقصيدةولكن

للتاريخالكبيرةالإنجازاتوتذكر،تحققمقدسكهدف

فيرجيل.زمنحتىالرومافي!

إنه:يقولوهولأوغسط!م!.جداإينياسفيرجليعد

حفيدهعينتفقدروما،فيإينياسالالهةعينتمثلما

الحروببعدالمدينةبعثوإعادةروما،لإنقاذأوغسطس

أضلاثينياتواالأربعينياتفىاندأحتالتيالأهليةالرومانية

فيرجيلمجدالطريقةوبهذهالميلاد.قبلالأولالقرنمن

القوةبأنالرومانيينأيضاذكركمامعا،وبلدهأوغسطصر

فىالسلامولتحقيق،الاخرينلإفادةتستخدمأنيجب

العالم.

أعمالاستخدامالرومانيةالمدارسبدأت.تأثيره

مننسخاوحفظت.مباشرةوفاتهبعدكمراجعفيرجيل

التنبؤالناسومارس.الرومانيةالمعابدفيالإنيادةملحمة

وتفسيرعشوائيا،القصيدةيحتويالذيالكتاببفتح

اممتخدملاحقوقتوفييرونها.التيالأولىالكلمات

عنللتعبير،فيرجيلقصائدمنأبياتاالنصارىالكتاب

نبيافيرجيلاعتبرالوسطىالعصوروفى.نصرانيةاعتقادات

أنهالناسبعضاعتقدكما،المسيحبمجىءيتنبأأناستطاع

ساحر.

المشهورةملحمتهأليجيريدانتيالإيطالىالشاعربنى

لملحمةالستةالكتبعلىام(،321)الإلهةالكوميديا

يقودالذيهوفيرجيلكانالملحمةهذهوفى.الإنيادة

التطهر(.)موضحعالأعرافارالجحيماعبرالشاعر

علىلفيرجيلالرعاةأناشيدأثرت،أضهضةاعصرخلال

ودويواكيمإيطاليا،فىبترارك:مثلأصشعراءاشيفىالشعر

وفىانجلترا.فىسيدنىفيليباسسيروافرنسا،فىبيلى

الكتاباعتبرالميلاديينعشرأسسابعواعشرأصسادل!ااغرنا

مثالي.شاعرفيرجي!!أنالإنجليز

أعماله،فىفيرجيلميلتونجونالشاعرقلدكما

ترجموأيضاام(.)667المفقودالفردوسفىخصوصا

فيالإنجليزيةاللغةإلىالإنيادةملحمةدرايدنجونالشاعر

العديدعلىفيرجيلأثركذلكالسائكلشر.القرنأواخر

،وردزورثوليمفيهمبمنعشر،التاسعالقرنشعراءمن

تى.الشاعرأعجبالعشرينالقرنوفي.تنيسونولورد

حديثةترجماتوهناك.وقلدهفيرجيلبشعرأجوتإإس

.وبريطانيونأمريكيونشعراءبهاقامالإنيمادةلملحمة

الجزرمنلمجموعةاسمالأمريكيةايلاندزفيرجين

ريكو.بورتوشرقيكم65نحوبعدعلىتقعالتىالصغيرة

الجزرهذهوتشكل.نسمة111).00سكانهاعدديبلغ

الغربيةالهندجزرمنسلسلةمنالقصيالغربيالطرف

الأمريكيةآيلاندزفيرجينوتغطيالأصغر.الأنتيلتسمى

رئيسية،جزرثلاثمنتتكونوهى.2كم342ممساحة

بالإضافة،توماسوسانتجونوسانتكرواسانت:هي

.الصغيرةالجزرمنعددإلى

كروا،سانتماعدا،جمئالجزر.وافماخالسطح

ارتفاعاتالثلاثالرئيسيةالجزرفيوتوجدوجبليةوعرة

البحر.سطحفوقأكثرأوم047إلى3..مالينتبلغ

فقط.جزرثلاثهىبالسكانالمأهولةوالجزر

سكانهاعددويبلغالجزر،أكبرهيكروا.سانت

ثلثيتشكل2كم212مساحةوتغطي.نسمة94و.13

فيالرئيسيةالاقتصاديةوالأنشطةالجزر.مجموعةمساحة

النبيذ،إنتاج،النفطتكرير،البوكسيتمعالجة:هيالجزيرة

السياحة.

عددويبلغ2.كم94مساحةتغطىجون.سانت

الوطنيةالحديقةوترتمئرتمتد.نسمة2)036سكانها

مساحةأرباعثلاثةحواليمنتبلبنكثرمساحةفيللجزر

.لجزيرةا



166لبىجوز،ديفير

جزرمنجزءآيلاندزفيرجين

تسيوالأصغر.الألتيلفىليوارد

سبعةعلىالمتحدةالولايات

ثلاثةعلىوبريطانياالجررأعشار

المتبقية.الأعشار

/يخ!د/

لأطلسىاالمحط

البريطانيةآيلاندزفيرجين

دالك*ووشت"فانبو!ى!!ء"ا

كرادنجبل"كا3لمجورد

(م474).*.صتورتولأ"

!""*بلير!جزيرة

توكاسلونتت!ثما*جوئمنممانتلملر-نورمان

أمايىالوطنيالمشزه

اللاندزلفيرجين

الكهاريبيالبحر

بكجزيرةمرجان!لا

وطني!اثر

أمدال01

يمحضكابسهب

الأمريكيهآيلاندزفيرجين

كرشمئياندستدموقم

التاريخيالوكلني

كرواسانت9

يكستدلأفريدرا،؟ت

جبلويرتفع2.كم07مساحةتغطي.توماسسانت

التلالسلسلةوسطفىالبحرسطحفوفم474كروان

فيالوحيدةالمدينةالجزر.مجموعةفينقطةأعلىوهي

سكانهاعددويبلغأمالىتشارلوتمدينةهيالجزيرة

آيلاندزفيرجينعاصمةوهي.نسمة75611.

الأمريكية.

فيهاالزراعيوالمولممم.بهيجأئياستوبمناخالجزرتتمتع

أياممعظمفيالجزرعلىالتجاريةالرياحوتهب.لاينتهى

درجةوتترأوحجدا.باردأوحارطقسهناكوليس،السنة

وتهطل.م526قدرهبمتوسطم532و12مابينالحرارة

سم.أ05إلى1..بمعدلأمطارالجزرفى

هناك،الجزيرةسكانمنمائةكلبينمن.السكان

باقىأما.البيضمنعشروثمانيةالسودمنسبعون

.أخرىلأعراقينتمونأومختلطةأعراقمنفهم،السكان

الإنجليزية.باللغةويقرأونالجزيرةسكانويتحدث

هذهفىالرئيسيةالصناعةالسياحةتعتبرالاقتصاد.

وتشكلسالبشويا.مليونمنأكثريزورهاالتيالجزر

فيالوظائفنصفمنأكثربالسياحةالمرتبطةالوظائف

.الثلاثالجزر

هناكل!شالنبيذ.لصناعةمصنعانالجزرفييوجد

وتتضمن.هناكالعملبدأتالتيالصناعاتمنالعديد

ومصنعا،الألومنيومخاملتنقيةمصنعاالصناعاتهذه

لصناعةومصانع،للملابسومصنغا،الزيوتلتكرير

)الترمومترات(،الحرارةمقاسسلصناعةومصنعاالعطور

.للساعاتومصنعا

مناستيرادهيتمالجزرسكانيتناولهالذيالطعاممعظم

وقطعاناللحوممنالدخلبعضهناكلكن،الخارج

فيللمزارعالرئيسيةالمنتجاتمنالبيضيعدكما.الحليب

الجزر.

مرةلأولآيلاندزفيرجينكولمبوسرأى.تاريخيةنبذة

محاربونكاريبيونهنودفيهايعيشوكان.ام394سنةفي

وقد.كولمبوسبحارةمنبعضاحاربواالبشر،لحومأكلةمن

فيهبدأالذيالوقتفيالجزرغادرواأوالهنودجميعمات

كروا.سانتاستيطانوالدنماركيونالبريطانيون

الأسبانية،السيطرةتحتقليلةلسنواتالجزيرةوقعت

جزيرةالفرنسيونباع،ام733عاموفي.الفرنسيةثم

تحولت،طويلدنماركيحكموبعد.للدنماركيينكروا

وذلك،الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىالجزرعلىالسيطرة

الجزرسكانأصبحأم،279لممنةفى.أم169سنةفي

اعطى،ام689سنةوفي.لمتحدةاالولاياتمواطنيمن

حاكمهم.انتخابفيالحقالجزرسكان

دبريطانياتابعةجزرالبريطائيةايلالدر!يرجين

للأنتيلالغربيالوفقربالغربيةالهندجزرضمنتقع

المجموعةهذهبينناروز،قناةتسمى،قناةوتفصلال!صغر.

.المتحدةللولاياتالتابعةايلاندزفيرجينومجموعة

نحوسكانهاعددويبلغ2،كما53الجزرمساحةتبلغ

جزيرة06منأكثرمنتتكونوهي.نسمة61و...

فانجوستأنيجادا،جزيرةهيالجزرهذهوأكبر.صغيرة

سكانعددويبلغ.جوردافيرجينجزرتورتولا،،دايك

العاصمةوهيتورتولا،فينسمة4).00تاونرود

منالكثيرينتورتولاوتجتذب.الوحيدةالحضريةوالمنطقة

الأبقار،للجزيرةالرئيعسيةالمنتجاتوتتضمن.السياح

النبيذ.،الخضراوات،الفواكه،السمك

الهندجزر،البريطانيةالغربيةالهندجزرأيضئا:انو

الغربية.

أوبرامؤلفام(.109-181)3جوريبي،ثيردي

القرنفيالإيطاليينالأوبرامؤلفيأبرزأحديعد.إيطالى

الحاضرالوقتفيأعمالهتؤدى.الميلاديعشرالتاسع

الفترةفيفيرديأنتجاخر.أوبرامؤلفأيأعمالمنأكثر

أثنحدةاثولا!-؟!لم!!صباتالاطلسىالمحبط

نا،.أيلاندزفبرجين

ىص!لأ!ؤ!!أ

مر!الكاريعىا؟لبحر

الوسطىأيا
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علىتشتملالروائعمنسلسلةأم1851871

لاترافياتاأم(بم)853التروفاتوريأم(بمريغوليتو)851

سايمونأم(بم)855الصقليةالمساءصلاةأم(،)3ء8

حفلةأم(بم881)تنقيحهاتمأم(،)857بوشانيفرا

دونام(،)862دستيودللافورزاأم(بم)985تنكرية

لمناسبةألفهاالتىام(871)عايدةأم(بم)867كارلوس

وكتبأوبرا2ءشيرديأفأ.السويسقناةبفتحالاحتفال

صلاةأوبراماعداأجةبالإيطاالأوبراليةاعمالهكلنصوص

نصوصهماحضباللتينكارلوسودون،الصقليةالمساء

بالفرنسية.

فيالفائقةلبراعتهوذلكعالميةشهرةفيردياكتعسب

أصابضةوالالحياةالمليئةالألحانخصوصا،المسرحيالتأثير

منأحضيراأحذ.براليةالأواأعمالهبهاتتميزالتيبالحيوية

مشهوريندرامإبمسرحياتمنأجةالأوبراأعمالهحب!صة

ش!صسبير.زواجهاشيلروفريدريشهوجوفي!صورمثل

فيبتميزكحماااشتخروأغنان!تكثيردألحانافيرديوكتب

المغن!!.منصعيرةلمجموعاتكتبكما،الفرديالغناء

اعالم.اأنحاءكلفيمشهورةالأوبراليةجوقتهأصبحت

رمزابلادهعلىوالغيورالثائرالوطنيفيرديأصبح

منتصففيالنمساعناسعتقلالهالأجلإيطاليالكفاح

معدائمصراعفيكانفقد،الميلاديعشرالتاسعالقرن

تذكيالأوبراليةأعمالهلأنلشعورهاالنمساويةالسلطات

موسيقىأصبحتوقد.الإيطاليينعندالقوميالحس

وأوبرانالوشولراأوموسيقىخصوصا،الأوبراليةأعماله

أجة.الإيصاالوطنيةللحركةشعارااللومباردي

ودرس.بارماصتأغر!بالورون!ضلفيفيرديمماولد

(.موطنهمنقريبة)مدينةبوزيتوفيصبيوهوالموسيقى

فيالمومحيقىبمعهدايلالتحاقام832عامفيوحاول

للتدريبولافتقارهسنهلكبررفضطلبهولكنميلان

فيخصوصيةدروسأخذفيفبدأ،الكافيالأكاديمي

.ميلان

فيالنظيرمنقطعنجاحاأوبيرتو،الأولىأوبراهلاقت

(ميلانفيالأولىالأولرا)دارلاسكالافيالأولعرضها

واثنينالأولىزوجتهوماتت.أم983عامفيذلكوكان

المؤلفل!ش.أم084-1838الفترةفيأطفالهمن

كوميديةأوبراكتالةاستطاعوالحسرةوالحزنبالأسىالمفعم

عندأسجاحاأعهايحاأ*اريغنوديجيورنوأونسماها

نأأهلتهنابوشو،الثالثةأوبراهولكن.أم084عامعرضها

وبعد.الوقتذلكفيالأوبرامؤلفيمقدمةفييكون

أ!اعتزافيرديقررأم،871عامعايدةلاوبراإنجازه

يقدمولم.والمرضالشيخوحةبسببذلكوكان،التأليف

كتبهالذياللوتىراحةقداسسوىمهفاعملافيردي

وذلك،مانزونيأليساندروالإيطاليالمؤلفصىلذتخليدا

اعتزاله.قرارتلتالتيعشرأ!ستةاالأعوامفي

منتصففيأخرىمرةالتأليفإلىشيرديعاد

استجابةوذلك،الميلاديعشرأضا!يعاأغرناثمانيسيات

ومؤلفشاعروهولويتوأريغوصدلقهمن!صيمأطلب

لمحيرديعطيلنصبكتابةبويتوشارك.إيماشموسيقى

.فيرديلحنهمااللتينأم()398فالستافوأم(،)887

باعتبارهاعطيلأوبراإلىنظرواأضقادام!كثيراوالوابأد

أوبراأعظمبعضهماعتبرهاوقد.تراجيديةاوبراأعظم

كوميديةأوبراثانيهيوفالستاف.الإطلاقعلىإيطالية

عرفهكوميديعملأفضلأيضاتعتبروهى،فيرديأغهاأ

انبشر.

مؤلفاتأربعةبتأليففيرديقام،أم898عامفير

وقدساكري.بيزيرباعيةسماهاأسستاففالعددينية

وجمع.فيرديوفاةعندإيطاليافيقومىحدادشترةأعلمص

سماهكتابفيشيرديأعمال!!أوربورنتشارأص

هذافىأوزبورنوقام.الكاملةالأوبراليةفيرديأعمال

أعماللعناصروموسيقىأدبيتاريحيبتحليلال!صاب

الأوبرالية.فيردي

رئيس.(م6691-1091)ريكهنلى،دفورفير

-5891الفترةفيإفريقياجنوبجمهوريةوزراء

التفرقةلسياسةالرئيسىوالمطبقالخططيعد.أم669

إفريقيا.جنوبشيالعنصرية

بهولندا.أمستردامفيفيرفوردصرنمشهمدريكشأسد

ثلاثةعيرهكانعندماإفريقياجنوبإلىعائلتهمعوهاجر

وراءفيماستيلينبوشجامعةفىالجامعيتعليمهتلقىأشهر.

فيالنفسلعلمأصئأستاذا،2791عاموفيالبحار.

القديمة.جامعته

إلىالأكاديميالعملمنفيرفوردتحول،أم379عامفي

يوميةقوميةصحيفةفيمحرراوأصبح.السياسيأعملا

عين.جوهانسبرجمقرهاترانسفالرداياسمهاجديدة

الكاسحالانتخاليالفوزإثرالشيوخمجلسفيعضوا

أصبعأءأ.عامفيأم.489عامفيالوطنيللحزب

التفرقةممياسةمبدأتطبيقفيوبدأ،المحليةأطشؤونوريرا

عامللوزراءرئيساأصبجعوبعدما.إفريقياجنوبىالعنصرية

علىعملحيثالجنوبيينالأفارقةاأوطادسياسةطور6581

والانسلاخالجمهوريالاممتقلالنحوإفريقياجسوبتوجيه

.البرلمانمبنىداخلقتل.الكومنولثدولرابطةمن

السيدةوست،انظر:إيرابيل.سسلىلمحيرفيلد،

ربيكا.



663فيرمونت

وعالمطبيبأم(.209-1182)روذلففيركو،

الأمراضعلمتطويرفيأهـ!مبارزألمانىدولةورجل

نأيعتقدفيركوكان(.المريضةالجسمأنسجة)درأسة

المرضوأن،الإنسانيةالحياةفىالأساسيةالوحدةهيالخلية

أنهوأوضح.الخليةوظيفةفىالاضطراباتبسببيحدث

المجص.خلالمنالخلايابمراقبةالمرضاثاراكتشافيمكن

الأمراصعلمكتابهفيبحاثهنتالبنفيركوشرحوقد

.الخلوي

بسببتحدثالأمراضبعضبأنيعتقدفيركوكان

السياسيوعملهمهنتهفكرس،السيئةالمعيشيةالظروف

العامة.والصحةالاجتماعيةالإصلاحاتوترقيةلتشجيع

منسلسلةبدايةكانتالتي،أم848ثورةفيوشارك

سنةوفيأكثر.سياسيةحرياتأجلمنالأوروبيةالثورات

دافعحيق،برلينمدينةلمجلسعضواانتخب،أم985

الصحية.الخدماتفيص!اطنلكلالدستوريالحقعن

الوطنيةالجمعيةفىعضواانتخبأم،861سنةوفي

عفمواعملأم،398عامإلىأم871عامومن.البرولممية

)حاليامميفيلبينفيفيركوولد.الألمانيالبرلمانفى

بولندا(.،لمسويدوين

لفرلنج.ا:نظرأ.مقياس،لفيرلولجا

ولدفرنسىشاعرام(.698--184)4بول،!يرلين

القصائدمنعددبكتابةالأدبىعملهبدأميتز.مدينةفي

منوالمستوحاةبيتاعشربعةأرمنتتألفالتيالانطباعية

القصيرةقصيدتهفيفيرلينعبرواتو.أنطوانالفنانلوحات

ام871عامىبينفيماصدرتالتيالشعريالفن

فيهاادعىحيثالرمزيةالحركةمذهبروحعنأم873و

وأن،الأولالمكانفىمومميقىيكونأنيجبالشعربأن

حيويشيءالإيجابيةأنبمعنىوالدقةالقوةبينيجمع

الرمزية.انظر:الشعر.فىوضروري

فيرلينجالالميلاديعشرالتاسعالقرنسبعينياتفي

بصحبةوبلجيكاوهولندانيابريطمنعديدةمناطقفي

الطبيعيةالمناظرفيرلينوصفرامبو.ارثرالشابالشاعر

الشبيهةالواسعةالتخيلاتمنإطارفيالبلدانهذهفي

بدونأغانعنوانتحتروايتهفيذلكوكانبالأحلام

صداقتهانتهتوقد.أم874عامفيالصادرةكلمات

إثربجراحوأصابهعليهالنارفيرلينأطلقعندمارامبومع

وفي.قصيرةفترةلممجنذلكأثروعلىبينهما.دارشجار

تناولتالحكمةعنوانتحتقصيدةكتبام،881عام

الدينيةوالتوبةالذاتعنبالبحثتتعلقمواضيع

.لغفرانوا

تخيلاتمنفيهاوماالعفويةالشجيةقصائدهعكعست

الشاحبوالقمر،الرماديةالسماواتصورمثل-وتشاؤم

والمتشائمة.الحزينةاللمساتمننوعا-الحزينوالكمان

عالمأم(.566-1061)دوبييرفيرما،

نظريةفيعملهبسببشهرتهنال،فرنسيرياضيات

الهندسةتطويرفىساهمكما.الصحيحةوالأعدادالأعداد

قانونبصياغةوقام،والتكاملالتفاضلوحساب،التحليلية

فيوذلكنقطين،بينالضوءمسارلتعيينالأوقاتأقصر

للرسممعادلةوضعكماالفوء.انكسارلعمليةشرحه

وأتثبتلمالرياضيةنظرياتهواخر،المستقيمللخطالبياني

.الآنحتىبعدتنف

للمعادلةتكامليةحلولإلىفيرماتوصل

نظريتهوتقوم25(.-24+23)مثلا،2(-ع2ص+2)س

للمعادلةصحيحعددمنحللايوجدأنهعلىالرياضية

.2منأكبرناي!سكانإذاد(ع-صر+)سد

فيرماإلىالاحتمالاتن!يةابتداعفىالفضلويعود

.الاحتمالاتأنظر:.باسكالوبليس

ودرسفرنسا،فيتولوزفيالمحاماةفيرمامارس

فيلوماديبومونتفىولد.فقطكهوايةالرياضيات

فرنسا.

م!قةروائق!كلفى!ج!نم!لالفيروولالت

ويحتوي.معدنالميكا،انظر:الميكا.معدنمثل

والمغنسيوموالحديدالألومنيومعناصرعلىالفيرمكيولايت

أصفر.أوبنيبلونويتميزوالسليكا.والأكسجين

أقلويصبحيتمددفإنه،الفيرمكيولايتيسخنوعندما

وعازلةللنارمقاومةخوأصلهامادةإلىويتحولوزنا

البناءأدواتصناعةفيأساسيبشكلويستعملللحرارة

ومادةللتربةمكيفايستعملكما.والصوتللحرارةعازلأ

وتستهلكالمتحدةالولاياتوتنتجالفخار.لصناعة

.أخرىدولةأيمنأكثرالفيرمكيولايت

المتحدةبالولاياتنيوإنجلاندإقليمفىولايةلمحيرمودت

أصغرمنأنهاوالواقع.نسمة469.465سكانهاعدد

يسكن.وويومينجألاسكاولايتيبعدسكاناوأقلهاالولايات

أعلىوهذه،الريفيةالمناطقفىفيرمونتولايةسكانثلث

وتليهابيرلنجقمدنهاوأكبر.الأخرىبالولاياتمقارنةنسبة

مونتبليير.وعاصمتهاروتلاند،مدينةالمساحةفى

وتمتد2.كم009/42فيرمونتتبلمساحة.السطح

وسطبطولبالأشجارالمغطاةماونتينجرينجبالسلسلة

)جرينالأخضرالجبلبولايةفيرمونتلقبت.الولاية

الجليدعلىالمتزلجينآلافالجبالتجتذب(.ماونتين



يكونر!،ميفير466

الحميلة.اشيفيةمماظرها!شهورةفيرمونت

فيق!ةأعلىمانسفيلدقمةارتفاعويبلغ.والسائحين

الجبلجانبوإلىالبحر.سطحفوقأم933،فيرمونت

الحبليةالمناطهتصتأعديداأ!لايةافيتوجدالأخضر،

المرتفعة.

يحدهاأ!لاية،ادحدنصفمنأكثرالمياهتشكل

تمتدشامبل!تبحيرةأنح!تعلى،كونكتيكتنهرشرقا

العربي.حدهامنالشماليالنصفطولعلى

فيها!رةوالأيام،فيرمونتفي!رالصيففصل

فصل.م052يوليوشهرفيالحرارةدرجةومتوصعط،قليلة

فىالحرارةدرجةفمتوسطوباردطويلفيرمونتفيالشتاء

.م85يريناشهر

الوحيدالاقتصاديالنشاطالصناعةتمثل.الاقتصاد

التيالإلكترونيةالأجهزةإنتاجويمثل،الولايةفيوالمهم

علىالصناعيةالأنشطةأهمومكوناتهالحاسوبتشمل

.اللإطلاق

والماليةالتعليمتشم!!التي،الخدميةالقطاعاتتوظف

فيرمونت.عمالثلثىحواليوالتجارةالصحيةوالعناية

والجرانيت،الزراعيةفيرمونتمنتجاتأهماالحليب

الرئيسي.الصخريالمنتج

!قهالأطسفيفيرمونتكانت.تاريخيةنبذة

الثامنالقرنفيالبيضالمستوطنينوصولقبلللهنودصيد

قيامحتىالإنجليزيةالسيطرةتحتوكانت.الميلاديعشر

وقد.ام783أ-775منالفترةفيالأمريكيةالثورة

الجبلشبابلقبعليهميطلقالذينفيرمونتجنودتمكن

الذيتيكوندروجا،حصنعلىالالمستيلاءمنالأخضر

البريطانيين.مننيويوركولايةفيشامبليندحيرةعلىيقع

.أم197عامفىأمري!صةولايةفيرمونتأصبحتآ

بينالميلاديالعشرينالقرنأوائلفىمحتدمجدلثار

وفريقالاقتصاديةالتنميةيفضلفريقبمالسكانمنفرلقين

للولاية.الريفيالجماليهددذلكأنيرىآخر

فيزيائىعالمأم(.9ء4-1091)إئريكو،!يرمي

ذري،مفاعلأولصمم،الجنسيةأمري!شالموأ!دإيطاكب

ذلكبعد.أم429عامنوويةتفاعلاتسلسلةاواطلدرر

فيألاموسلوسفيالذريةالقنبلةلإنتاجمشروعفىعملى

الأمريكية.المتحدةأ!لاياتاشىنيوم!سسيكل

عننوبلجائزةعلىفيرميحصلام389عامفى

فىمهمةإسهاماتلهكذلك.أضوويةاأسملياتافىألحاثه

.أخرىفيزيائيةمجالاتوفىال!3نظرية

العناصرمنعددايقذففيرميبدأام349عامفي

جدافعالةالبطئةالنيوتروناتأنأثبتوقد.بالميوترونات

مهماالاكتشافهذاوكان.المشعةالذراتإنتاجفي

ذرةتشوأنيمكنالبطيئةالسيوتروناتلانلالدات

عامفيرميأعلن،التجاربلهذهونتيجة.235اليورانيوم

مدركغيراليورانيوموراءكامنةعناصرأنهظنماأم439

هانأوتوقامأم389عاموفى.أغع!!باأترةاشطرقدأله

منكلأوضحوقد.مماثلةبتجرلةألمانيامنستراسمانوفرتز

لالفعل،شطرتقدمرا.الموذرةأن:-.وأ"--..أ
-هـليو!ريس!هـلوميسرير

ليز.ميتنر،انظر:.النوويالانشطارالعمليةوأسميا

روما،فطفيرميولد

درجةعلىوحصل

بيزاجامعةمنالدكتوراه

إلىعادثمأم،229عام

للفيزياءأستاذاواشتغلروما

عامروماجامعةفيالن!ية

.أم279

كادرام389عاموفي

فيرميإنريكوالنظامكتهاربأصياإيطا

فىوالممتقر،الفاشى

للفيزياءأمشاذاعملام!39عاموفي.المتحدةالولايات

ما429عاح!وفى.نيويوركمدينةفىكولومبياجامعةفي

فيرمىتراسوقدللفيزياء.أستاذأشيكاغوجامعةإلىانتقل

عاموفى.نوويةتفاعلاتسلسلةأولحولالأبحاثفريق

الثانيةالعالميةالحربوبعدأمريكيا،مواطناأصبحأم449

.الجسيماتفيزياءأبحاثفيرائداأصبح

النووية.الطاقةأيضا:انظر



665،جولفيرن

الوسو.الطبقةلحياةصامتامح!اتظهرفيرميرأعمالمنلوحة

المافذة.منالداخلالشمصشعاعاللوحةيضيء

هولنديرسامأم(.ء67-6321)يانفيرمير،

للأماكنالداخليةالأجواءورسمتصويرفيبمهارتهاشتهر

ورجالشمبابيرتادهاالتيبسيطبأثاثالمفروشةالشعبية

وأيشربونأويتحادثونحيثالوسطىالطبقةونساء

أنهفيرميرعنالمعروف.الموسيقيةالالاتعلىيعزفون

أمامبسيطةأعمالأتؤديوهيالأنثويةالأشكالرسميجيد

وكان.إبريقإمساكأورسالةقراءةمثلالنافذةأمامأوالمرآة

الناظرمنجداقريبةرسومهفيالشخممياتيجعلماغالبا

منالعديدوتبدونسبيا.مبسطبشكليرسمهاوكانإليها

لحظاتفيصورتوكأنهارسمهاتعمدالتيالشخصيات

الماء.منإبريقاتحملشابةرسومهأبرزمن.وتمعنسكينة

التشكيلي.التصويرانظر:

حيثبالتنقيطالرسمأسلوبفنهفيفيرميراعتمد

منفصلةألوانمننقاطرسمإلىالحالةهذهفىالفنانيعمد

إليها.الناظربؤرةفيجميعهاتلتقىبعضابعضهاعن

صالعمثل:لوحاتفيالفنمر،النوعهذافيرميراستخدم

الضوءوجودإلىليرمزوذلك،الحليببائعةالحذاءبمرباط

رسومه.سطحعلىينسابوهوللنظرالمريحالخافت

الضوءلاستخدامفيرميرمفهوميسفرماكانوغالبا

الشىء.بعضضبابيةأساسيةخطوطعنالخافت

الغرفخارجفيرميررسمهمااللذانالوحيدانالمنظران

فيشارعدلف،مدينةمنظرعنوانىتحتوكانا،المغلقة

للمناظرالزيتيةاللوحاتأشهرمنيعتبران،دلفمدينة

ولد.الميلاديعشرالسابعالقرنفيرسمتالتيالطيعية

تاجراوعملفيها.حياتهكلوقضىدلفمدينةفيفيرمير

حانة.وصاحبالفنيةللرسوم

عددهإشعاعى،نشاطذواصطناممطعنصرالفيرميوم

نطرا81وللفيرميوم*3،الكيميائيورمزه001الذري

،257استقرارانظائرهلأكثرالكتليوالعددمعروفا،

.يوم001عمرهونصف

ألبرتيرأسهالأمريكانالعلماءمنفريقتوصلوقد

حيثام،539عامفيالفيرميوماكتشافإلىغيورسو

للقنبلةانفجارأولولدهاالتيالمشعةالبقاياضمنوجدوه

.ام529عامفيالهيدروجينية

النوويالفيزيائيللعالمتخليدافيرميوماسمعليهأطلق

تفاعلسلسلةأولولدالذي،فيرميإنريكو،الإيطالي

إنريكوبمفيرميانظر:.فيهمتحكممتسلسلنووي

منجداصغيرةكمياتالنوويةالمفاعلاتفيوتولد

مركباتبعدتولدولم.العليالبحثلأغراضالفيرميوم

فإنولذلك،للوزنقابلةكمياتفيالكيميائيةالفيرميوم

للعلماء.تمامامعروفةليستالمتميزةالكيميائيةخواصه

النشاط،الكيميائيالعنصربمالإينشتنيوم:أيضاأنظر

.اليورانيومفوقماعنصرالإشعاعى؟

يعدفرنسيمؤلفأم(.509)1828!جول،!يرن

نأمنوبالرغم.العلميالخيالرواياتزعماءمنزعيما

حتىرائجةظلتأنهاإلا،الطائرةاختراعقبلالفتكتبه

التيالعلميةالإنجازاتببعضفيرنتكهنالفضاء.عصر

والصواريخوالتلفازوالغواصاتالطائراتاختراعتشمل

كذلكيتوقعأناستطاعكماالفضاء.وصواريخالموجهة

استعمالها.مجالاتوبدقة

حقيقيةوشروحاتتفاصيلشديدبذكاءفيرنأورد

تصديقها،يصعبالتيالمغامراتحكاياتبهاليدعم

حبكاتهفياستغلحيث

الاهتمامالمثيرةالروائية

كانالذيبالعلومالواسع

عشرالتاسعالقرنفيسائدا

بالقراءفيرنجاب.الميلادي

غاص،الأرضأرجاءكل

بهموحلقباطنهافيبهم

تحكيأجوائها.فيكذلك

فرسخ000/02يتهروا

ديرنصلالبحرسطحتحت



بوفيرناندو666

بحرياقائداكانالذينيمو،الكابتنعنأم(087)

وتتحدت.غواصةفيالمحيطاتسطحتحتأبحرمجنونا،

فلياسعنأم()873يوماثمانينفىالعالمحولروايته

ي!شول!اقياسيرمنفيأحالمااحولمعافرالذيفوج

وحصسبيوما08منأق!!فيهذهبجولتهقامأنهيدري

إلىرحلةالأخرىاطثيرةرواياتهوتشمل.الرهانبذلك

أم(.087)القمرحولأم(بم)864الأرضمركز

قصصهليعطيبالحغرافياالغزيرةمعرفتهفيرناستغل

علىتشتملكثيرةتاريخيةرواياتكتبكما.واقعيابعدا

النت!مالعسوانتحتال!مري!جةالأهليةالحربعنقصة

.م8871عاماشواية-هذهوصدرتالجنوبف!د

أحضه،باريسفيأسقانوناودرسنانتفيفيرنولد

الأدبيةاحياتهلدايةفىكتص.الكتابةيحترفأنقرر

روايتهأ،قت.الأوبرافياللأداءأدبيةونصوصامسرحيات

أطوجلبتكبيرانجاحابالونفيأسابيعخمسةالأولى

كتبهاكانأسةمقاعلىهدهروايتهألسرأنهوالواقع.الشهرة

المقالةرفضت.أ!نبابوساطةإفريقيااكتشافوصففي

أحدإليهأشارأنإلىللنشرقدمهاعندمامراتعدة

شجعه.خياليةروايةش!ص!!فيصياغتهابإعادةالناشرين

عنموضوعاتتأليف!فيالاستمرارعلىكتابهرواج

العلمي.الخيال

الاستواية.غينيا:انظر.يو!يرئالدو

أم(.817-أ؟)974جوتفوبأبراهامفيرنر،

قبولآلاقتالأرضبىاأصلعننظريةكونألمالىجيولوجي

تكونتالارضصخوركلأنفيرنراعتقد.أيامهفيعاما

غيرالنظريةهذهالعلماءبعضوقبل.عملاقمحيطمن

القياديةالشخصيةكانفيرنرلأنعديدةسنواتالصحيحة

القرنوبدايةعحثبرالثامنالقرنأواخرفيالجيولوجيافي

الصخورلتمييزنظاماأيضا،وقدم.الميلاديينعشرالتاسع

.المعادنلوصف!جديدةقواعدووضعوتصنيفها،

منفريبرجفيللمناجمافريبرجمدرسةفيفيرنردرس

اوروباأنحاءك!!منالطلبةوأقبل.وفاتهحتىأم775

مبسطة.بطريقةالمعقدةالافكاريشرحوهوإليهليستمعوا

الجيوأ!حياتحف!!أنعلىمحاضراتهساعدتوقد

فيفيرنرولد.للدراسةمهمامجالآبوصفهابالاحترام

بسكسونيا.فيهرو

الجيولوجيا.:أيضاانظر

بحريضابط.م(1781-5731)توبياس!يرلو،

معالعالمحولأبحر.ومكتشفالبريطانيبالأسطول

ثمأم،768،أم766بينماواليسصمويلالمكتشف

كوكجيمسرافقتالتيأدفينشرللسفينةأصئربانا

الهادئالمحيطإلىالثاليةرحلتهفيرزليوشنأصسفينةاعلى

المحيطفيالسفينتينانفصالوبعدأم(775-)1771

خرائطأولورسمتسمانيا،لاكتشاففيرنوألحر،الجنوبي

تسمانياأناكتشاففيفشلوأعنهأصلمنطقة،بريطانية

بدأالتيالنقطةإلىالوصولفيفشلحماجزيرةكانت

ذلكبعدبأستراليا.ويلزمسئلنيوساوثأولكوكمسها

فىالسفينتينكلتاواستمرتنيوزيلندافيكوكإلىانضم

.الهادئألمحيطارتياد

الورنية.الظر:.بيير،!يرئييه

فىتجاريةومدينةالمحليللحكمتابعةمنطقة!يرهام

فيصغيرخليجعلىفيرهاممدينةتقعلانجلترا.هامبشاير

ثمانيةحوالى،بورتسماوثلميناءاخرلىاأصش!اشيافا!اا

سكانهاعدديبلغ.بورتسماوثمنالمياهعبركيلوجمترات

.التنزهيخوتأصحابغالبا،فيرهامميناءيستخدم

وتضم.المدينةفيمهمةصناعةالسفنبناءويعد

ومزارع،الفواكهزراعةالمنطقةفيالأخرىالصناعات

اللحوموإعدادالبناء،طوبوصناعة،الألبانإنتاج

بالمنطقةوتوجد.الكهربائيةوالهندسة،الحصىومحاجر

.جديدةصناعاتلجذبمعدةجديدةصناعيةساطة!

دلأمراضالمسببةادعواملأصغرمنراحدالفدرود

التركيبدقيقةجزيئاتالمعروفةأغيروداتاوحميع.المغدية

نباتاتفىالمرضيسببالذيالريبيالنوويالحمضمن

معروفة.حيوانيةأوإنسانيةفيروداتهناكوليعست.مفينة

فيتتكاثرأنيمكن،الفيروساتمثلوالفيرودات

منتتكونعموماالفيرولمماتأنإلا،فقطالحيةالخلايا

انظر:.البروتينمنبطبقةمحاطنوويمركزيجزء

البروتين.طبقةإلىتفتقرفهيالفيروداتأما.الفيروس

علىمرات01أصغرالفيروداتفإنذلكإلىوبالإضافة

.الفيروساتمنالأقل

فيالفيروداتأمراضمنمجموعةالعلماءاكتشف

منمختلفةأنواععلىالأمراضهذهوتؤثرالعليا.النماتات

والطماطمالحمضياتوثمار،البطاطسمثلالمحاصيل

معظموتتسببوالأفوكادو.والأقحوانوالخياروالمخيلى

لممبيلفعلى.خطيرةاقتصاديةأضرارفيالامراضهذه

عنناجأنهبعداتفئفيما-مرضتسبب،المثال

زراعةعلىالقائمةللصناعةتامشبهتدميرفي-الفيرودات

منالخ!سينياتمطلعفىالمتحدةالولاياتفيالأقحوان

دينرتيودورالمولدالسويسريللعالموكان.العشرلنالقرن
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يختلفالبطاطسيصيبالذيالعاملأنأكتشاففضل

الفيرودمصطلحواقترح،الفيروساتعنالبنيةناحيةمن

العامل.هذالوصف

أستراليفنانأم(.749-1981)إيانر،3لمحيرو

والهندباليجزيرةفيموضوعاتيرسمكانجوال

رسوماتهوتظهر.الهادئالمحيطجنوبوجزروالصين

الصينية.الحروفكتابةبفناهتمامه

وخلال.أسكتلندافيألنأوفبردجفيفيروذرولد

معسكراتفىحربأسيروقع،الأولىالعالميةالحرب

فيأم189عامفيللفندراساتهبدأألمانيا.فيالسجون

،لندنفىسليدمدرلحمةفىالفندرسبعدوفيماهولندا.

الدراساتمدرسةفيواللغاتالاسيويةالفنوندرسكما

الأسفاركثيركانكما.لندنبجامعةوالإفر!يةالشرقية

وفي.أم439عامفيأستراليافيفيروذراستقر.آسيافى

من(للعومخشبية)ألواحرمثفوقسافرأم529عام

إلىعودتهطريقوفيباندونيسيا.تيمورجزرإلىداروين

فيالأعشابامنبيتفيمس!ضالنفسهاتخذأستراليا

فقيرا.وحيدأعالقحيث،برزبينشمالبربيجزيرة

الفن.بمالأستراليأيضئا:ان!

كريما،حجراتستخدمالتيالمعادنمنمعدنالفيرور

.الخضرةإلىالمائلالبراقالأزرقلونهبسببنفيسوهو

وتلميعه،تشكيلهالسهلفمنولهذا،نسبياطريوالفيروز

(شفاف)غيرمعتمايكونويكاد،خافتشمعيلمعانوله

فوسفاتمنرئيسيبشكلالفيروزويتكونتقريبا.

الألومنيومفيهلمجحدمركبوهو،المائيالألومنيوم

النحاسعلىيحتويكماالماء،معكيميائياوالفوسفور

.الأزرقبريقهالمعدنيعصالذي

عندماويتكونالقاحلةالأراضيفيالفيروزيوجد

لتفاعلبالألومنيومالغنيةالسطحيةالصخورتخضع

تفككمنالفيروزيتكونالأحيانمعظموفى.كيميائى

الرواسبوتوجد.الجويةالعواملمنبتأثيرالبركانيةالحمم

والتيبت.إيرانفيللفيروزالرئيسية

تزيينيةولأغراضحليةباعتبارهالفيروزالناساستخدم

كبيرأالفيروزعلىالطلبومازال.قديمةأزمانمنذأخرى

منه.)اصطناعية(زأئفةأنواعإنتا!إلىدفعتلدرجة

هـ،718-927)الدينمجد،باديالفيروزا

بنمحمدبنيعقوببنمحمدأم(.9132-415

الشيرازيالدينمجدطاهرأبوعمر،بنإبراهيم

لغويعالم.المحيطالقاموسصاحب.الفيروزآبادي

بزبيدوتوفيشيراز،جنوبيكارزين،بمدينةولد.نحوي

الجبرتي.إسماعيلالشيخبمقبرةودفن،باليمن

كانالتيفيروزابادإلىفيروزآبادينسبةوجاءت

أبوهكانفقدشيرازإلىنسبتهأما.أجدادهأحديسكنها

الدينمجدتلقىوقدشميراز،فيوالأدباللغةعلماءمن

شيراز.فيأمرهمبدأفيالعلم

علىوالوفادةالعلمطلبفىالرحلاتبكثرةتميزوقد

علمائهامنيأخذالشامببلادفطافوالأمراء،الملوك

فيهافقام،المقدسبيتفيالدهرمنحيناالمقامبهواستقر

أستاذيةبدأتوهناك،مدارسعدةفيبالتدريس

الدينصلاحعنهأخذوممن،الناسعنهفاخذالفيروزابادي

القاهرةإلىرحل.أم236هـ،476عامالمتوفىالصفدي

مكةإلىرحلثم،عقيلابنمثلعلماءهافيهاولقي

.)الأناضول(الروموبلادوالهندوالطائفالمكرمة

ألاستحضماركثيرالمعرفةوالممعالفيروزآباديكان

أسبابمنذلكوكان،والحكاياتالشعرمنللمستحسن

الفارسيةاللغةيحسنوكانوالأمراء.الملوكعندسعادته

نزعةلهوكانتشافعيا،كانفقدمذهبهأماونثرا.شعرا

.التصوفإلىقوية

الطقاتتأليفمجالفيالفيروزاباديشارك

أئمةتاريخفيالبلغةالمشهور:كتابهفألف،والتراجم

القرآنعلومفيكتاباستينعلىمايزيدألفوقد.اللغة

أشهرها:منوالنحو.واللغةالشريفوالحديثالكريم

القاموسالعزيز،الكتابلطائففيالتمييزذويبصائر

.الإعرابعلمفىالالبابذويمقصود،المحيط

العربية.اللغةبمالمعجم:أيضاانظر

حيكائنخليةداخليعيشمجهريكائنالفيروس

أسبابمنرئيسيسببأنهإلاحجمهصغرورغمآخر.

مثلبأمراضالإنسانالفيروساتبعضوتعدي.المرض

تعدي.كماالشائعةالبردونزلاتوالأنفلونزاالحصبة

أنواعابعضهاويهاجمالنباتأوالحيواناتأخرىفيروسات

الحىالكائنخلاياالفيروساتتدخلوعندما.البكتيريامن

.بالأمراضالإصابةتحدثثمومنبعضهابتدميرتقوم

يأإحداثدونالخلايابداخلتعيشقدفذلكلكنها

بها.أضرار

حدإلىتكوينهافيالبدائيةمندرجةالفيروساتوتبلغ

نأبمعنىحيةغيركائناتيعدونهاالعلماءمنكثيراأن

خلايادخولهعندلكنهبمفردهالتكاثرعلىقادرغيرالفيروس

المرأت.مئاتيتضاعفأنعلىقادرانشطايصبحآخركائن

وتتراوحكرياتأوعصياتشكلالفيروساتوشخذ

يساوي)الميكرونميكرون.3،و.،.ابرالحجمفى
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المجهرتحتإلاترىلافإنهالذاالمليمتر(،من.،..أ

أكبرويبلغ.المراتآلافحجمهايكبوالذيالإلكتروني

متوسطةبكتيرياحجماعشرمقدارحجماالفيرومعات

الحجم.

أدركعندماام898عامفيالفيروساتدراسةبدأت

شجودليحرينكمارتينوسالأص!!الهولنديالنباتعالم

وأطلة!.مراضالأبعضفىتتسببالب!صيريامنأصغرأشياء

عاموفي.السمبمعنىلاتيميةكلمةوهيفيروسإسمعليها

نأستانليوندلمريكىالأالكيميائيأوضحأم359

وادىبلورتها.وبالإمكانبروتيناتعلىتحتويالفيروسات

القرنمنالخمسينياتفيأخرىم!حوثأجحثاهذا

الأطفالوشللالحصبةضدلقاحاتإنتاجإلىالعشرين

القرنمنالأولىالسنواتوخلال.أخرىوأمراض

تسب!أنيم!شساتأغيروأأنأوضئالعلماءالعشرين

أ!شري!اأغرنامنأضمانينياتاوفى.الحيواناتفيسرطانا

فىالأورامابعضرالفيرقسات!تصلةإيجادأمكن

.ال!نسان

لقيةعنأغيروساتاتختلص.الفيروستركيب

فهيثمومنخلايا،منمكونةليمستلأنهاالحيةالكائمات

تبرزهناومن.لتعيشالأخرىالموأدبعضإلىتفتقر

لتستعملآخرحيكائنخلاياإلىللدخولحاجتها

وتتكاثر.لتعيمقخلاياهمحتويات

المكوناللب:أساسيينجزءينمنالفيروسويتركب

علىيحتويالذيالخارجىوالغلاف،نوويحمضمن

لبروتين.ا

أخوويا)الحمضأندحمضمنإماالل!ويتركب

السووي)الحمضأنرمنأو(الأكسجينمنقوصالريبي

يتكاثرأنأطفيروسيم!شأ.نروأندوبوساطة(الريبي

بعضوتحتوي.افوويالحمضانظر:.الخليةدخولهبعد

يقومالعكسيةالمنتسخةيسمىأنزيمعلىأنرفيروسات

داخلأندحمض!مننسخةإلىأنرحمضبتحويل

الخلفية،بالفيروساتالفيروساتهذهوتسمى.الخلية

المناعةعوزلمتلازمةالمسببالفيروسالمثالسبيلعلىومنها

منوالمكونالحارجىالغلافويعطي)الإيدز(.المكتعسب

بحمايةيقومكما.للفيروسالخارجيأصثم!!االبروتين

فيالدخولعلىأنروأندومساعدةأخوشياالحمض

إضافيخارجىبغشاءالفيروساتبعفروتتميز.الخلية

أ!ضر.حمايةيعطيها

معظمتتكاثراخر.كائناالفيروسيعديكيف

فعلى.الحيةالكائناتلبعضمعينةخلايافيأ!يروساتا

فيالبردلنزلاتالمسببةالفيروساتتت!صاثر،المثالسبيل

نأللفيروسياتيمكنولا.الإنسانفيالتنفسجهازحلايا

منالفيروساتوتنتقل.الخاصةالخلاياهذهخارجتعيم!

ثمومن،أخرىو!ميلةأيأوالهواءطريقعنلاخركائن

يلامسوعندماالخلايا.إلىالجسمسوائلبوساطةتنتقل

الخليةمنمعينةبمنطقةيلتصقبهخاصةمعينةخليةفير:س

موادعلىالمستقبلاتهذهزتحتوي.با!لستقبلاتتعرف

إلىالدخولعلىوتساعدهبالخليةأسفيررساتربط!صيميائية

علىالنوويةالأح!اضتسيطروعندئذ.يةالنوالأحماضا

عادةالخلاياوتقوم.الخليةداخلالبروتينت!صينعملية

قبل)جيناتها(مورثاتهالومماطةالخاصبروتيخهابتكوين

الوراثيةبالبنياتالجيناتوتعرف.بالفيروسالإصالة

للعدوىالخليةتعرضوعند.نوويةأحماضمنوتتكون

عنهاالاستشعارشمالتيالبروتيناتإنتاجفيتبدأبالفيروس

هذهوتمكن.للفيروسالنوويةالأحماضبوساطة

وأمئاتأعدادهومضاعفةالتكاثرمنأعيروسااشبروتينات

.المراتآلاث

الخليةمنتنطلقفإنهاجديدةفيروساتإنتاجوبمجرد

خلاياداخلالعدوىتنتشروهكذااحرىحلايالتعدي

التركيبيتغيرالفيروستحكاثروعندما.الحيا!ائنا

موتها.أوالخليةتلفإلىيؤديمماللخليةال!جميائي

كبيربعددالتلفوقعإذاحصوصاالمرضإلىهذاويؤدي

وذلكأمراضاتسببلاالفيروساتوبعضالخلايا.من

نوعمنالفيروسأنكماضئيلا.الحادثالتلفلكون

ا!دملودرااليررس

!

لشحاءمحاطسرلير"

حيةسيقتر!)أسود(

عرالعشاءيساعد

الحليةإلىء!اعير؟ادحوا!

!!!!4

هحم!كي4

اشيورىواض:لرالحممررلمومأدراحوقىاالححص!لصسعلاالحافىلمحموم

حديدة!يرر!اتشتح!جل)احصر(ولروتيات()أررقيورياسا

!!الا

سط!!ص

العحتساءيحيط

الحارحةلميروصاثط

ثلأ

هدامثلو!دي.ارسمفيموضحهوكحاالحليةإصاوللعدوسمرعةماشرةيت!صاترالألفلونزاففيروسالخلايا.داخلبسرعةالفيروساتتتكاثر

الحسم.يوقفهاأنقملأحرىحلاياتصي!وبالتاليالحليةحارححديتاالمتشكلةالعيروساتوتهرب.المرضإلىللفيروسالسريغالتكاتر
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داخلأندجزيءفىيختبىءقدالخلفيةالفيروسات

ولكنعاجلا.مرضايسببلاوبالتاليخاملاويبقىالخلية

.المرضفيسببالخليةيهاجمفإنهالفرصةتحينعندما

الفيروساتتسبب.الإنسانفيالفيروسيةالأمراض

المكتعسبالمناعةعوزمتلازمةمثلعديدةأمراضاللإنسان

وشللالكبدوالتهابوالزكامالكاذبوالجدري)الإيدز(

المرضطبيعةوتحددالصفراء.والحمىالكلبوداءالأطفال

الخلايابنوعيةالفيرولمماتمنمعيننوععنالمتسبب

.الفيروسيغزوهاالتىوالأنسجة

الضارةوالموادالفيروساتمننفسهالجسمويحمي

وعلى.المناعةبجهازكلهاتعرفمتعددةبوسائلالأخرى

الخلاياتسمىالتيالبيضاءالدمخلاياتقومالمثالسبيل

فبعض:بطريقتينالجسمبحمايةاللمفاوياتأواللمفاوية

وتعادلتغطيمضادةأجساماتدعىموادتنتجالخلاياهذه

الالتصاقمنوتمنعهللفيروسالخارجيالغطاءبروتينات

الخلاياتدمرالمناعيةالخلاياهذهوبعض.الخليةبمستقبلات

إلايتكاثر،أنقبلالفيروستقتلوبالتاليبالفيروسالمصابة

وظائفوإبطالإحباطعلىالقدرةلهاالفيروساتبعضأن

بسهولة.تتكاثرأنيمكنهاثمومنالدفاعيةالمناعيالجهاز

تسببالتيتلكالفيروساتمنالمجموعةهذهوتشمل

الإيدز.ومرضوالأنفلونزاالحصبةأمراض

إلاالمضادةالأجسامإنتاجفياللمفاويةالخلاياتبدأولا

لكن،الإنسانجسمالفيروسدخولمنأيامعدةبعد

سبيلفعلى.الفيروسماتلمحاربةإضافيةوسائليمتلكالجسم

الجسمحرارةدرجةارتفاععنالناتجةالحمىتعوقالمثال

الإصابةحالةفييحدثكماالتكاثرعنالفيروس

عندالجسمينتجوكذلك.والحصبةالكاذببالجدري

الأنففىالخاطمنكبيرةكمياتالبرد،بنزلةالإصابة

لطردهاتمهيداالفيروساتمنكبيرةكميةتصطادوالحلق

ويصنعوالاممتنثار.والسعالالعطسطريقعنالجسممن

بعضالجسميكسبالإنترفرونيسمىبروتيناالجسم

.الفيروساتأنواعجميعضدالحماية

علىالسيطرةفيفيروسيمرضأيعلاجويتمثل

درجةلحفظالأسبريندواءالأطباءيصففمثلا.أعراضه

لاالأحوالغالبفىلكن.الحمىعلىوالسيطرةالحرارة

لأنبمللمرضالمسببالفيروسمهاجمةمنالأطباءيتمكن

بتدميرتقومالفيروساتقتلعلىالقادرةالأدويةمعظم

مادةمثلالأدويةبعضاستخدبموقدأيضا.السليمةالخلايا

فيوالأسيكلوفيرالادنينووأرابينوسيدالأزيدوثيميدين

ضيق.نطاقعلىالفيروسيةالأمراضبعضعلاج

مثلالفيروساتضدمبشرةأدويةالباحثينبعضواكتشف

مدىلمعرفةالاختبارمنمزيدإلىتحتاجولكنهاالإنترفرون

الحكتيرياآكلةلأ؟!كا!آكا

!ص!!ع!.-!!!-

*ي!ت!لا!جي.!*صص-س

غ!!!ش*-!لأ

فيالحالهوكمافبعضها،.أساسيانش!!لانلهاالفيروسات

فيالحالهوكماوالآخرعصا.شكليأحذ،التبغفيروسات

آكلةللفيروساتذيليوجدبينماكرويشكلله،الشللفيروسات

البكتيريا.

طريقةأفضلفإنالحينذلكوحتىوكفاءتها.سلامتها

ويدفع.الإصابةقبلالتطعيمهىالفيروساتمعللتعامل

المضادةالأجساملإنتاجالمناعةجهازباللقاحاتالتطعيم

الأطباءويستعمل.الجسمدخولهعندالفيروستقاومالتي

وشللوالحصبةالأنفلونزامثلأمراضلمنع()التلقيحالتطعيم

.الأطفال

بالفيروساتتعرفالفيروساتمنقليلعددوهناك

منكثيرويعتقدبغيرها.مقارنةببطءتتكاثرلأنهاالبطيئة

طفيفةتغييراتجراءمنتنشأالفيروساتهذهأنالعلماء

فيروساأنالباحثينبعضويعتقد.العاديةالفيروساتفي

التصلبباسمالمعروفالمرضيسببالذيهوبطيئا

وهناك.الفقريوالعمودالدماغيصيبمرضوهوا!لتعدد،

فيالكمونيمكنهاالحلأفيروساتمثلأخرىفيروسات

متقطعاانتشاراوتسببجديدمنتنشطثمأعوامأالخلايا

فيروسمثل،الفيروساتوبعض.المرضأعراضوظهور

طويلةلفترةمستمرةإصابةتسببأنتستيمالإيدز،

باستمرار.التكاثرعلىقدرتهابسببوذلك

تسبب.الحيواناتفىالأمرافالفيروسية

مرضوتشملالحيواناتفيالأمراضمئاتالفيروسات

وتحدثالبقر.فيوالفمالقدمومرضالكلابعندالسل

بعفالفيروساتلكنمعينةأنواعفيالفيروسيةالأمراض

نأيمكنمنهاوالقليلاخرىأنواعإلىتنتقلأنيمكن
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الكلبمرض!ينق!أنللاطبيمكنفمثلا.الإنسانيصيب

العصبية.الخلايايدمرالمرضوهذاالإنسانإلى

إحداثفيالتسجبالفيروساتلعضوبإمكان

هذهأنمنالرغموعلى.الحيواناتفيالسرطانات

تصيبها،التيالحيوانيةللحلاياموتاتسببلاالفيروسات

هدهيجعلمماال!جميائيتركيبهاتغيرأنتستطيعلكنها

الأنسحةامنكتلامسببةمنتظهمةغيربطريقةتتكاثرالخلايا

هذهتهاجمذأكوبعد.السرطانجةبالأورامتعرف

سرطاناتمسببةطبيعيةأحرىخلاياالسرطانيةالأنسجة

أكتي،الفيروساتب!تشابهاالباحثونوجدوقد.أخرى

نأمنالرغموعلى.والإنسانالحيوانفيالسرطانتسبب

صىالسرطالىأنواعحميعأنيثبتواأنيستطجعوالمالباحثين

تربصأعلاقةهناكانوحدوافقدالفيروساتممبجهالإنسان

أ!بائياأحجدااخها!فا.الفيروساتوبعضالسرطانبين

إلىالأمرنهايةفييؤديمماالمدىطويلالتهابايسببمثلا

ت!صدالدمابيضاضأنواعبعضأنكماالكبدسرطان

البشرية.الخلفيةالفيرو!عاتبسبب

للفيروساتيمكن.النباتفىالفيروسيةالأمراض

مما،عديدةأمراضالهامسببةالنباتاتأنواعجميعإصابة

الحلاياوجدار.المحاصيلفيالشديدالتلف!إلىيؤدي
الخلايادخولالفيروساتتستطيعولاوصلبقويأصباتيةأ

بالنباتاتتتغدىاختيالحشراتطريقعنإلاالنباتية

نأح!ماالخلايا.جداراختراثفيتساعدوبالتالي

عدةأواحدةرنباتيةورقةتهاج!اقدالنباتيةالفيروسات

هائلعددتكودإلىيؤديمماالنباتأجزاءجميعأوأوراق

وأالهواءتياراتبوساطةتحملبالبلا!تتعدالفيروساتمن

الفيروسيةالأمراضومن.أخرىنباتاتإلىالحشرات

اللفتومرضالفسيفسائىالتبغمرضالشائعةالنباتية

الفسيفسائي.المرقش

وأملتهمةتدعىالبكتيريا.تصيبالتىالفيروسات

فإنالنباتيةالخلاياجدارفيالحالهووكماالبكتيريا.أك!ة

اختراقه.الصعبومنصلبالبكتيريةالخلاياجدار

البكتيرياجداراختراتالبكتيرياآكلةوتست!إلفيروسات

الخصصةال!برةكبيرحدإلىتشبهإبريةتركيبةبوساطة

الش!سلدائريرأسمنيتكونالتركيبوهذاالجلد.لحقن

الذيلتشبهمجوفةوعصاالنوويالحمضعلىيحتوي

البكتيرياإلىالبكتيرياآكلةدخولوعند.لروتينمنمكونة

النوويالحمضيتحركثمومنالحليةجدارالذيليخترق

أجكتيريا.اداخلإلىأسذيلاعبرالرأسفيالموجود

الهدف.الفيروساتمنالاستفادةيمكنكيف

الفيروساتعلماءبوساطةالفيروساتدراسةمنالأساسي

ثمومنالفيروساتهذهتسببهاالتيالأمراضمعرفةهو

العلماءاستخدمسبقماإلىوإضافةفيها.أضح!آا

الحشرأت،م!!افحةأفيمنهاأصلاستفادةأغيروساتا

والأدوية.اللقاحاتإنتاجتطوير3الخلايا،أبحات2

علىالقدرةأعيروساتالبعض.الحشراتمكافحه

علماءيحاولولهذاالقاتلةبالأمراضالحشراتإصابة

الفيروساتلاستخداممعينةطرتإيجادالفيروسات

.للمزروعاتفساداتسببالتيالحشراتعلىللقضاء

الحشريةالمبيداتعنمايوماالاستغناءيمكنيقةالص!إوبهذه

.الحيواناتوعلىالنباتعلىالمضادالتأثيرذات

الكائناتأصغرمنالفيروساتتعتبرالخلايا.أبحاث

لإعطاءوسهولةيسربكلدراستهاللعلماءيم!شالتىالحية

الأبحاثفإنسبقماإلىوإضافة.الحياةعنمعلومات

علىالأحياءعل!اءساعدتأجكتيريااأكلةاغيرشساتاعلى

الأسامحيةوالتركيباتأنود،الجيناتعلىأضعرفا

عنإضافيةمعلوماتالمستقبليةالأبحاثاتوفروقد.أطخلية

تكاثرها.وطريقةالخليةوظائف!

يستطيع.الأخرىوالأدويةاللقاحاتصناعةتطولر

ويتم.الميتةأوالحيةالفيروساتبوساطةاللقاحإنتاجالعلماء

بوساطةتقتلماعادةالتىالميتةبالفيروساتالجسمحقن

الجسمتجعلفإنهاالموادهذهحقنوعند،كيميائيةمواد

علىالتغلبعلىتساعدأخرىوموادمضادةأجسامايولد

فإنالحيةالفيروساتحالةفيأما.ومقاومتهاالفيروسات

الفعاليةضعيفةفيروساتبحقنيقومونأغيروساتاعلماء

المناعة.جهازتنشيطتستطيعإنما،ةخصي!إأمراضاتسببأ،

تنتجالخلاياجعلاستطاعواالعلماءفإنممبقماإلىهـإضافة

الموادوهذه.الوراثيةالهندسةبومماطةالإنترفرونمثلمواد

الهندسةانظر:.الفيرولمماتعدوىمحاربةعلىالقدرةلها

وأالجينيبالترقيعيعرفماأوالطريقةوهذه.الوراثية

اللقاحاتمنجديدةأنواعد!نتاجتستخدمالمولفأند

لعقاقير.وا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الفيروسيةالأمراضبعض

مرض،كيساواكاالحصحةا!دماعاأضها!ا

حاكوب،كريترفيلدتالحلأال!بداضها!ا

مرضالصفراءالحمىال!!لودرا

داء،الكلباصنكاحمىالإيدر

والفمالقدممرضالزكامالكل!س!بارو!و!يرر

المورالمكمرضالكلا!سلالحدري

النكا!الأطفالشللالكاد!الحدري

صلةذاتأخرىمقالات

علم،المعقمةالكائناتليتولى!رالسيس،روسالإستهردرود

لمرضاوارددإسحولا،لكسااجكتيرياا

التحص!!
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!تب)1علمالأحياء،:انظر.علم،الفيروسات

.الفيروسالأحياء(؟لعلمالرئيسية

نحات.م(8841-341)5دلألدرياثيروكيو،

لدا!يدلوحةالرائعةالأولىأعمالهبينمن.إيطاليورسام

جوبثرأسقدميهعندويبدو،واقفوهو)داود(

بهاا!شخدمالتيالطريقةعلىالعملهذايدل)جالوت(.

المادةمعنىبهاالتشربليعززعلمفيخبرتهفيروكيو

البرونزية،الفنيةمجموعتهأما.بصددههوالذيوالموضوع

فهي،توماسوالقديسالمسيحعنوانتحتجاءتوالتي

النفسيةبالحالةالشاملوإلمامهالفنانهذاإتقانعلىتدل

حيثوتواضعهترددهفيتجلتوالتي،توماسالقديسعند

جأشورباطةواتزانهدوءمعوذلك،الساقينمنفرجيقف

المسيحلحكى

،البرونزيفيروكيوتمثالعنأحيانا،،

فىال!طلاقعلىفنيعملأجملأنهبارتولوميوكوليونى

التيلوحاتهبينمنجواد.صهوةعلىفارستصوير

المسيح.تعميدبعنوانلوحةحولهالاجدال

منكثيرةأنواعتفرزهاكيميائيةمادةالفيرومون

نوعها.منالأخرىالكائناتمعلتتوأصلالحيوانات

المتعضياتبينالفيرومونتفرزالتيالحيواناتوتتراوح

الثد!اتمنوكثير،المكاكيوقرود،الواحدةالخليةذوات

.لأخرىا

لتأسيسالفيرومونوالإناثالذكورمنكليستخدم

.الأزواجانتباهوجذبالأخطار،منوالتحذير،المناطق

والفئرانالنملمنمعينةأنواعتطلق،المثالسبيلفعلى

تهدد.أوتصابعندماتحذيريةفيروموناتوالحلزون

لترك،النوعذاتمن،الأخرينالأعضاءالرائحةفتحذر

كلالخليةنحلملكةتفرزهالذيالفيرومون.ويمنعالمنطقة

جنسيأ،ناضجةتصبحأنمنالمجموعةفيالأخرىالإناث

التيالخليةفيالوحيدةالنحلةهيالملكةفتصبح

العلماءواكتشف.البيضوتضيعتزأوج،أنباستطاعتها

يعرفونلالكنهمالبشر،فىفيروموناتوجودعلىدليلا

.البشريالسلوكعلىتأثيرهاإمكانية

فيروموناتالكي!يائيونطورأم،959عامومنذ

وعلى.الحشراتآفاتعلىللسيطرةتستخدم،اصطخاعية

الأنثويةالفيروموناتتستخدم،المبيداتمنكثيرنقيض

الفخاخلنصبوالخنافسالعثةمثللحشراتالاصطخاعية

الطرقإحدىفيأما.النوعنفسمنالذكورلصيد

تعطيلعليهايطلقوالتي،الافاتعلىللسيطرةالأخرى

منقوعةأليافمحاصيلهمعلىالفلاحونفينثر،الاتصال

الفيرومونرائحةتمنعوبهذا.الحشراتفيروموناتفي

.للتزاوجالإناثعلىالعثورمنالذكورالحشرات

إيطاليرسامأم(.588-51)28باولو،فيرونيزي

عندرسومهمعظمظهرت.البندقيةمدرسةزعماءأحديعد

باولوالحقيقىاسمهكان.الإيطاليةالنهضةعصرنهاية

فيرونا.مدينةفيولدلأنهبفيرونيزيلقبأنهإلا،كالياري

الشعريالتأثيرعلىلاعتمادهالفيرونيللفنأنموذجافنهويعتبر

والشخصياتللأساطيربرسمهفيرونيزياشتهر.للألوان

أيضاقامكما.الفيرونيينالأرستقراطيينولتجسيدهالتاريخية

معظموكانتهذا.دينيةوأشكالشخصياتبرسم

إطارفيالملابسأفخرومرتديةوعنيفةوسيمةتبدوشخصياته

عرسبعنوانلوحة،الرئيسيةأعمالهبينمن.متكلفمسرحي

ولوحة،بباريساللوفرمتحففيالمعروضةكانامدينةفي

،نيويوركفيالمتروبوليتانمتحففيالمعروضةوالزهرةالمريخ

المعروضةوالسقوفالجدرانعلىالجميالتصويرولوحة

البندقية.منبالقربفيلاميسرمتحففي

فيالجزرمنجموعةفيزا!انجزردجرر،ن!دزاب

ومينداناو.لوزونبينتقعالفلبينوسط

منهافقطستةولكن،المجموعةفيجزرعدةهناك

ونيجروس،سامار،هيالجزروهذه.وأهميةحجمذات

إلىفيزايانجزروتنقسم.وبوهولومميبو،،ولييت،وباني

الغربية،وفيزايان،الشرقيةفيزايانهيجغرافيةمناطقثلاث

الوسطى.وفيزايان

أكبرثالث،الجبليةسامارجزيرةالشرقيةفيزايانتضم

ولييتسامارماركوسجسرويربطالبلد.فيجزيرة

جوانيكو.سانمضيقمنالاخرالجانبعلىالموجودة

علىالجزرسكانويعتمد.وجبليةوعرةجزيرةولييت

الأعاصيرأنإلا.رئيسىبشكلالأسماكوصيد،الزراعة

فيزايان.منطقةتطويرالصعبمنتجعلكثيراتحدثالتي

الأهمية.بعضلهماجزيرتينالغربيةفيزايانوتضم

التطوير،جيدأولممطسهلبهاالتيبانيجزيرةهيالأولى

منالشرقيالجنوبوإلى.السكانمنكبيرعددوبه

)الوالو(.الغربيةلفيزايانالتجاريالمركزيوجد،الجزيرة

للسكرالرئيسيوالمصدرالمنتجهينيجروسجزيرةوتعد

الهندجوزالأخرىالمهمةالمنتجاتوتضم.الفلبينفي

.والأخشابوالمعادن

تجتذبتلالوبها،بوهولجزيرةالوسطىفيزايانتضم

اللونإلىتتحولوهي،الشوصلاظتلالتسمىالسياح

بهاطويلةجزيرةوهيلمميبو،تضمكما.الصيففيالبني

مدينةتأسعستوقد.المحافظةطولعلىتمتدجبالسلسلة
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الألسبان،لوساطةأم565عامالمنطقةعاصمةمميبو

للفلبين.الأولىالقوميةالعاصمةهيوكانت

وفيرا.بألمانييوجدمهممائىممرفيزرنهر.لهر!يزر،

فوقترتفعوهيالممر،هذالمياهالرئيسيالمنبعهي

ألمانيا.وسطفيتورينغتانبغابةالغربيةالجنوبيةالمنحدرات

،الشمالبحرعندمصبهحتىكم007فيزرممروينثنى

منأم،498عامتعميقهتملاهميتهونظرابرمرهافن،قرب

،الجنوبإلىكما72منيقربماأي،بريمنحتىالمصب

بريمن.حتىالإبحارمنالكبيرةالسفنتتمكنحتى

وأشهرروباأرقارةفيالوحيدالنشطالبركان!يزو!

جموبفىلابوفيحليجعلىيقع.كلهالعالمفيبركان

نابولي.مدينةشرقىجنو!اكمانحوويبعدإيطاليا،

يامنأكثرللدراسةفيزوفبركانالدارسونأخضع

حينمنالبركانثورةبسببوذلكالعالمفيآخربركان

إليه.الوصولولسهولةلآخر

سوما.جبلقمةعندالشكلمخروطيبركانفيزوف

الذيم97عامالبركانتورانلعدتغيرالشكلهذأولكن

علىبركانيةفوهةوتكوينالبركانقمةأنهيارإلىأدى

ارتفاعيتغير.أم2و.51لينقطرهايتراوحكوبشمكل

كانأ!أشااسبيلىعلى.بركانىثورانكلمعفيزوف

عدةبعدروأس!ت.ام009عامأم،303الخروطارتفاع

منوتنبثة!ا.7721إلىارتفاعهانخفض،ثورات

الأحياد،ابعضوفى.والدخانالأبخرةمنأعمدةفيزوف

.الهواءفىالبركانيةالحمممنبقليلالبركانيقذف

الجبلمنحدراتفوقيعيشونالنالع!منالكثيرمازال

عابئينغير،سفحهعخدالسهولفوقوكذلك،السفلى

المنطقةوتتمتع.بالكوارثالمليءالبركانيفيزوفبتاريخ

!ادالبرثورالىم!الرعموعلى.لابوليمديمة!وقيرتمعفيزوفجبل

وقد.ممهالقريةالأراصىنررعالاسم!كثيريقوملاحر،حع!من

عالية.حصوبةالأراصىهذهالبركالياشمادأكمسص

بإنتاجمشهورةجعلهامماالخصوبةعاليةبركانيةبتربة

.ال!عناب

الناسيكونأنالمرجحمن.للبركانالمبكرالثوران

جئالبركان.فيزوفبركانثورانشاهدواقدقديما

أرعبتالزلازلمنسلسلةولكن.السنينلمئاتللخمود

واستمر.الجبلمنمقربةعلىيقطنونكانواالذينالسكان

.م63عامأعقبتالتيعاماعشرالستةمدةالرعبهذا

42يومفيتعسجيلهتمبركانيثورانأوأ!وحدت

مدنالحممودفقالرمادغطىعندمام97أغسطس

الرومانيالمؤلفكتبوقدومشابيا.،وبوسي،هركولانيم

مقتلعن.للكارثةعيانشساهدلهرواهسرداالابنبليني

.البركانثورانأثناءالأبوبلينيالابنبليمىخال

لاغزيرةكمياتفوهتهمنالبركاننفث،م472عامفى

هذاحملتالرياحأنلدرجةاكبركانياشمادمنجدا

حاليا(.)إسطنبولالقسطنطينيةمدينةأوصلتهحتىالرماد

الساخنةوالمياهالحمممنأنهارتدفقت،أم631عاموفي

نإويقال.الجبللممفحعندالقاطنينالقرىسكانعلى

ثوراتوحدثت.الكارثةهذهفيقتلواشخصا18لأ...

،ام822،ام497الأعوامفيمدمرةبركانية

،أم609،أم598،أم088،أم872،أم855

.ام449،أم929

بركانيدمارأكبر.الحديثالعصرفىالبركانيالثوران

عندماأم609عامأبريلفيحدتأصديادلكموحديث

،ام449مارسفيالبركانثاروعندما.كتيرةمدنذمرت

أهاليالحلفاءجيمشجنودساعدسبستيانو،سانقريةودمر

البركانى.والغبارالحممدفقمنالوبفيالقريبةالمدن

،فيزوفبركانيزورونالسائحينمنآلافكان

كانحيثام،449عامفيالبركانثورةقبلوذلك

فوهةمنقصيرةلمسافةيهبطواأنالسائحينبإمكان

فوهةمنتتدفقوهيالحممرؤيةلهميتسنىلكيالبركان

هذادمر.باردةصخريةطبقةإلىتحولهاثمومنالخروط

نأللعسواحتتيحكانتمعلقةحديديةسككاالزلزال

ولا.الفوهةحافةفوقمترا137ارتفاعحتىيصعدوا

.فيزوفعلىيتوافدونالسواحمنأحضيراأ!يزا

فوقفلكىمرصدإنشاءتمأم،484عاموفي

منالعلماءالمرصدهذاإنشاءمكنوقد.الجبلمنحدرات

.خمودهفتراتوفيثورانهأثناءللبركانالدائمةالمتابعة

عمله.بتأديةيقومكانعندماالمراقبينأحدتوفيوقد

نابولي؟بمالجبلبومبى،،البركان:أيضاانظر

هركولانيم.

.فيزوف:انظر.جبل،!يزو!



.القوةفائقةجديدةعلاتموعنللبحثالذريالتركيبدراسة

!عالإجابةويحاولالمادةوسلوكتركيبيستكشفالفيزياءفيالبحث

الصناعية.والمنتحاتالعملياتوتحسيرالتجارب

الفيزياء

المادةبدراسةالختصالعدمهو،الطبيعةعدمأوالفيز؟ء،

يفهموأأن(الطيعة)علماءالفيزيائيونيحاول.والطاقة

الطاقة،إنتاجوكيفيةالمشاهد،سلوكهاوأسبابالمادةماهية

نأكمافيها.التحكموكيفيةآخرإلىموقعمنوانتقالها

يؤثروكيفوالطاقةالمادةبينبالعلاقةاهتماماللفيزيائيين

.والمكانالزمانمدىعلىالاخرفيبعضهما

معناهاإغريقيةكلمةمنمشتقالفيزياءومصطلح

الصلبةالحالةفيزيائيوطوروقد.الطبيعيةالأشياء
673لفيزياءا

الذرية.تحتالجسيماتمساراتم!ح

.للفلزاتواقيطلاءتطوير

وإجراءالنظرياتتطويرالفيزيائيينعملويشمل.بالطاقةالمتعلقةلأ!مئلة

أسهمتالتيالأخرىالموصلاتشمبهوأجضةالترانزستور

العالميةالحربمنذالإلكترونياتلصناعةالكبيرالتطورفي

العلومفيمهمةالفيزياءدراسةمنالمتحصلةوالمعرفة.الثانية

وعلموالكيمياءالأحياءوعلمالفلكذلكفيبما،الأخرى

والتطوراتالفيزياءبينوثيقةصلةهناكانكما.الأرض

،المثالسبيلعلى.والتقنيةوالطبالهندسةفيالعملية

مبادئعلىبناءوالطائراتالسياراتالمهندسونيصمم

الفيزياءونظرياتقوانينمكنتوقدالفيزياء.فىمعينة

!

!!

في!ص!



لفيزياءا674

فىالفضائيةالمركباتوضعمنوالعلماءالمهندسين

التىالفضاءأقمارترسلهامعلوماتاستقبالومنمساراتها

بحوثوأدت.الشمسيةالمجموعةمنبعيدةمناطقتجوب

وتشخيصدراسةفيالمشعةالمواداستخدامإلىالفيزياء

الفيزياءمبادئفإنذلكإلىوإضافة.معينةأمراضوعلاج

الم!طنسمنالمنزليةالأجهزةمنكثيرتصميموراء

الفيديو.مسجلاتإلىالكوبائية

الفدزلائدونيدرسهما

عنأساسيةأسئلةعنيجيبواأنالفيزيائيونيحاول

الفيزيائيونويجريلمجطور.وكيفتكونكيف:العالم

نتائحهمايقارنونثهابعنايةلهامخططاتجاربالتجريبيون

قوانينمنتأتىاخوقعاتاهذهمثل.حدوثهمتوقعاكانبما

أصقوانيناوهذه.النظريونالفيزيائيونطورهاونظريات

أداةهيالتياشياضياتبلغةغالباعنهايعبروالنظريات

الفيزياء.فيأساسية

فيتقعالفيزيائيونيدرسهاالتىوالموضوعات

الحديثة،والفيزياءالتقليديةالفيزياء:كبيرتينمجموعتين

الاهتمامفيهو،الأولىالدرجةفيبينهما،والاختلاف

الحركةحولبالأسئلةتعنىالتقليديةفالفيزياءوالتركيز.

الحركة()علمالميكانيكا-أ:خمسةوأقسامها،والطاقة

والمغنطيسيةال!رباء-4لصوتا-3لحرارةا-2

انتركيبدراسةعلىفتركزالحديثةالفيزياءأماالضوء.5-

اعبيرة:احقولهاوتشم!!،الماديللعالمالأساسى

الفيزياء2-والإل!ضرونيةوالجزيئيةالذريةالفيزياء-ا

الصلبةالطاقةفيزياء-4الجعسيماتفيزياء3-النووية

والبلازما.الموائعفيزياء-5

السكونحالتيفىالأجسامبدرأسةتعنىا!ليكانيكا

القوةتعملكيف،المثالسبيلعلى،تدرسفهي.والحركة

المتحركةاللأجساموميكانيكاتسارعا.لتنتججسمعلى

تسمىالساكنةالأجساموميكانيكاالديناميكا،تسمى

الميكانيكامنفرعوهناك.السكونعلمأوالإستاتيكا

.والغازاتالمسوائلبسلوكيعنى،الموائعميكانيكااسمه

مثل،الحركةمنأنواعلوصفالميكانيكامبادئوتستخدم

كما.أخرىمتحركةأجسامومساراتالكواكبمدارات

،الأخرىوالمنشآتالجسورلمصمميمهمةالمبادئهذهأن

منالختلفةوالأنواعالحاوياتولصانعىالطرفولمهندسي

الإستاتيكا.:انظر.المركبات

الحرارية،الديناميةتعسمىالحرارةدراسة.الحرارة

إلىموقعمنوانتقالهاالحرارةإنتاجكيفيةببحثوتتعلق

تحويلويمكنتخزينها.وكيفيةالمادةعلىوتأثيرهاآخر

فعند.وبالعكسالطاقةمنأخرىأنواعإلىالحراريةالطاقة

منجزءيتحول،المثالسبيلعلىالحجريالفحمااحتراق

وتشمل.حرارةإلىجزيئاتهبينتربطالتياعيميائيةاالطاقة

عندالمواديدرسالذيالتقريسعلمأيضاالحراريةالدينامية

الديناميةومبادئ.الحرارةمنجداسخفضةدرجات

التي،الحراريةالالاتأنواعكللفهمضروريةالحرارية

آلاتتشملكماوالبخاروالبنزينالديزلالاتتشمل

الحرارية.الدينامية؟الحرارةانظر:التبريد.أجهزة

ويتكون.الصوتياتتسمىالصوتدراسة.الصوت

خلالوتنتقلجسمينتجهاالتيالاهتزازاتمنالصوت

الصوتوفهم.المبانيجدرانأوالماءأوالهواءمثل،وسط

السهـومسجلاتومعيناتالكبيرةالقاعاتلتصميممهم

وتشمل.الصوتومكبراتالفونوغرافوأجهزةالأشرطةا

تختصالتيالموتيةفوقالموجماتكذأ!كالصوتدراسة

السمعمدىمنأعلىتردداتهاتكونالتيبالاهتزازات

.الصوتبمعلمالصوتيا!،انظر:.البشري

نإحتىوثيفااتصالأتتصلانوالمغنطيسيةالكهرباء

بمصطلحمغاإليهمايشيرونماكثيراالعلماء

نأيمكنالكهربائيةالشحناتفحركة.الكهرومغنطيسية

نأيمكنالمغنمجسيةاوالقوى،مغنطيسيةتأثيراتتحدث

إلىأدتالعلاقةهذهومعرفة.كهربائيةتأثيراتتحدث

الأجهزةوتطويرضخمةكهربائيةمولداتتطوير

انظر:.والحاسوبوالتلفازالمذياعمثلالإأعترونية

المغنطشىبمالإلكترونيات؟الكهرومغنطيسيةالكهرباء؟

والمغنطيسية.

فرعانولها،البصرياتتسمىالضوءدراسةالضوء.

يدرس.الهندسيةوالبمرياتالفيزيائيةالبصريات:كبيران

والعملياتالضوءطبيعةالفيزيائيةالبصرياتفيالفيزيائيون

منوانتقالهالأجساممنانطلاقهفيتتسببالتيالفيزيائية

كيفيةدراسةفهيالهندسيةالبصرياتأماآخر.إلىمكان

هذهمثل.انتقالهاتجاهفىالختلفةالموادوتأثيرالضوءانتقال

التيوالمراياالعدساتمثلتطبيقاتلفهممهمةالدراسة

انظر:.والنظاراتوالمجاهرالفلكيةالمناظيرفيتستخدم

علم.،البصرياتالضوء،

تعنىالإلكترونوفيزياءوالجزيئيةالذريةالفيزياء

وحركةوالجزيئيالذريالتركيبفهمبمحاولات

بصفةالدراساتهذهوتركزوخواصها.الإلكترونات

الإل!ضروناتوطاقةوحركةوترتيبسلوكعلى،خاصة

فيالبحوثكشفتوقد.الذريةالنوىحولتدورالتي

فيماالكثيرعنالإلكترونوفيزياءوالجزجميةالذريةالفيزياء

نأللعلماءتأكد،المثالسبيلعلى.المادةتركيبيخص

فىالذراتترتيبفيالاخرعنبعضهايختلفالمواد

التىالطريقةأننجدالاختلافهذاوبسبب.الجزيئات



الكبيرةالفيزياءفروع

الد!ءوسلوكطبيث!رساس*.البصريماث

مباد!ر،بوسهـاط!ومياههاوجو!اد!اس!الأرضىهيالجيو!يزياءة

بمسالثيزباء"

وئحولاتالأخريمطالطلاقهوأكثصكالىالحرارقيدراكدك!الحرإري!!الديثاميه

سآخر،إلىيثمكلمنالطكه

،المغنطسي!.الكهربائيةالمغوىلينالثلاقهتحبلىاليكهبرجمافية"الدلينامية

الصوور*وخوإمبىإفتابمرورساثصوكهـيارز:مملم

يأ-عاليهبدرجهكاالمؤفن!.الدارأتفيرأسةتهتمالبلازما،في!زياء

الشحنه.ممسلبةأوموجيةجسيصاتإلىانفصلتالتيالقارأس7

الجزكئاى.،!سلولثوخصاثصتركيبتدرسالجبزلئيلأ!الفيبزلاء

وخواع!3سلوثحلل:العهـاليةالالالهةفيزي!اءأوالجسيماثفيزكاء

اللا،لية*الجسي!سات

تتتاولأ!ضاالمكئقه!الماد؟ميرياءأيفئاعوسحهىالعملب!:(-له!الهفيزياء

الصحلبةءللد!ادالفيزيائي!الحصاثعير

فيمختلفةوتبثهاالكهرومغنطسيةالطاقةالمادةبهاتمتص

تمييزمنالعلماءيتمكنلهذاونتيجة.الأخرىعنمادةكل

ولهذه.وحدهالكهرومغنطجسيالنشاطعلىبناءالمادة

وفيالطبفيمهمةتطيقاتالموادتمييزفيالطريقة

كمياتتكونعندماالصناعةفيتنشأالتيالمعينةالحالات

الجزيء.بمالإلكترونبمالذرةانظر:جدا.قليلةالمعنيةالمادة

النواةوخصائصتركيببدراسةتعنىالنوويةالفيزياء

الإشعاعيالنشاطعلىخاصةبصفةوتركز،الذرية

التيالعمليةهوالإشعاعيوالنشاط.والاندماجوالانشطار

واالطاقةعاليةجسيماتتلقائياالنوىبعضتطلقبموجبها

ولتشخيصالسرطانلعلاجالمشعةالموادوتستخدم.أشعة

والفيزيائية.الكيميائيةالعملياتولمتابعةالأمراض

جزءينإلىالذريةالنواةانقسامعمليةهووالانشطار

ومن.الطاقةمنهائلقدرإطلاقمعتقريئامتساويين

أما.النوويةوالمفاعلاتالذريةالقنابلطاقةتأتيالانشطار

عنصرنواةلتكوناذرتيننواتيالتحامعمليةفهوالاندماج

الهيدروجينحالةفيالأولىبالدرجةويحدث،أثقل

التي،الاندماجعمليةوتنتج.الأخرىالخفيفةوالعناصر

القنبلةطاقةالانشطار،طاقةمنأكبرطاقةتطلق

النووية.الفيزياءانظر:.الهيدروجينية

البروتوناتأنالفيزيائيوناكتشف.الجسيماتلمحزياء

أوليةجسيماتمنتتكونالذريةالنواةداخلوالنيوترونات

باستخدامالأبحاثالجسيماتفيزيائيوويجري.أدق

هذهوتستطيع.الجسيماتمعجلاتتسمىأجهزة

سرعاتإلىالذريةتحتبالجسيماتتدفعأنالأجهزة

قريبةقيماالجسيماتهذهسرعاتتبلغوعندماجدا.عالية

.المادةمعبالتصادملهايسمحالضوء،سرعةمنجدا
675لفيزياءا

جذإ.المنخفضةتدهـلس-الحوارة:المل!تهخفضةاسرأرةفيزياء

الآحيهاءلدراسةالقيحزياء،وساكلوإكأ3أتطق"الحيويهالف!ريههاء

الحيويةءوالعمليات

7-لا.الذرةوسلونوخثهـمائصترمميبقدرلرالمذويهـة*لفيزياء4

الكمحنةءالظو!!برلمحشلىالتىالرياكي!النثمرأصمه2قيالرثافمي!رزالف!ؤلاء

أوالإشعاعمجالفييعملوفىالذلنبحهسحايهتتعلق:ليدمهـحة4فيزياء

لأاللإشهعا!.كلشقريئا

النظرثهعلىالدرأسهةقهيهاليم!،8ع!يدصجالا!ل!مهملالكئبم!كزكاء

وتغاعلائفجا.الثههرومخنطسيوالإضعاعبالماءكعن!،البمالكغية،

كاعوالغازاور.المسواللوحربهةبسلووتعخيالمبرأئع:فيزثاأ

،بالتفاعلاتالذري!النواةرحهصانم!بركئبتثنىخالنوويهالميزياء

رتالجيقاتها.التووقي

إسثجاكتهاعنرالفهبزيائيهوالنظمالأجهسمامبسلوفىقعنىالميكأتيكأ:

الختلفه"للقوى

التصادماتمنتنتجالتيالشظاياالفيزيائيونويدرس

كيفيفهمواأنيأملونالكيفيةوبهذهطاقاتها.ويقيسون

والنيوتروناتالبروتوناتلتكونالأوليةالجسيماتتترابط

معجلانظر:.الأخرىالذريةتحتوالجسيمات

.الجسيماتفيزياءبمالجسيمات

المادةفيزياءأيضاوتسمى.الصلبةالحالةفيزياء

التيالكيفيةوفقالصلبةالموادتصنيفيمكن.المكثفة

ويهتم.الختلفةالذراتفيوالنوىالإلكتروناتبهاتتفاعل

هذهخصائصبتأثرالصلبةالمواديدرسونالذينالفيزيائيون

الصلبةالموادفبعض.والضغطالحرارةمثلبعواملالمواد

المنخفضةالدرجاتعندالكهربائيةالمقاومةكلتفقدمثلا،

وأجماث.فائقةموعملاتإلىتتحوليجعلهامماجدا،

فيخاصةأهميةذاتالصلبةللموادالإلكترونيالتركيب

الأجهزةأساسهيالتيملاتالموأشباهسلوكفهم

الأجسامفيزياء؟الموصلشبهانظر:.الحديثةالإلكترونية

الفائق.التوصيلالملبة،

علىمبنيةالحديثةالموائعفيزياءوالبلازما.الموائعفيزياء

وحركةسلوكفهمويعتبر.التقليديةالموائعميكانيكامبادئ

والسفنالسياراتوصناعةلتصميممهماأمراالموائع

الأحواللدراسةمهمهوكما،والصواريخوالطائرات

تسمىالتيالغازاتبدراسةفتعنىالبلازمافيزياءأما.الجوية

الغازيصبحمعينقدرعلىالغازطاقةتزيدفعندماالبلازما.

كهربائيا،مشحونةجسيماتمنمكوناأيمؤينا،

موجبةالجسيماتعنالشحنةسالبةالجسيماتلانفصال

أضواءفيويستخدم،البلازماالغازهذاويسمى.الشحنة

كيفالفيزيائيونويدرس.الفلوريةالمصابيحوفيالنيون

طاقةلإنتاجاستخدامهاأجلمنالبلازمافيالتحكميمكن



الفمزياء676

الميكانيكابمعلم،،السوائلانظر:الكهرباء.لتوليدالاندماج

البلازما.

تاريخيةنبذة

بالتطوراتوثيقاارتباطاالقرونعبرالفيزياءارتبطت

.الأخرىوالعلومزالفلكالرياضياتفيوبالتقدمالتقنية

اغرنافىالحالىممعناهاالفيزيماءكلمةاستخداموسجل

.الميلاديعشرالثامن

فقد.التاريخقبلماعصورإدىترجعالفيزياءبدايات

علىالتاريخقبلماإنسانبناهاالتىالحجريةالمنشآتدلت

لنقلضروريةالمعرفةهذهومتلبالميكانيكا.المعرفةبعض

ذلك،إلىوإضافة.بعضفوقبعضهاولوضعالحجارة

استخدمقد،التاريخقبلماإنسانأنعلىيدلماهناك

الدورةفيالمهمةالأوقاتالتوضيحالحجريةالمنشاتهذه

والقمر.للشمسالموسمية

الشعوبأولوالمصريونوالبابليونالسومريونوكان

عامفبحلوللاكتشافاتها.مكتوبةسجلاتخلفتالتي

نظاماطورواقدالسومريونكانتقريبا،.مق0003

حركاتوتوقعلمتابعةالصئالجبريةواستخدمواللأعداد

تطوراتوحدثت.والكواكبوالقمروالشمسالنجوم

الالياتكذلكالمصريونوطور.وبابلمصرفيمماثلة

الأراضي.وم!حالبناءفيلاستخدامهاالعمليةالهندسية

عامةنظريةنظميطورشعبأولكانواالإعريق

عامنحوطوروا،فقد.الطيعيةوالعلومللرياضيات

الرياضيورتب،الهندسةلمبادئعامافهما،.مق006

نحوموحدنظهامفيالمبادئهذهإقليدسالإغريقى

للعالموجادينحريصينمراقبينالإغريقوكامن

الفيلسوفقدمالميلادقبلالرابعالقرنففي.الطبيعى

لكروية،الفيزيائىالدليلعلىمؤسسة،براهينأرسطو

الفلكىتمكنالميلادقبلالثالثالقرنوفى.الأرض

الفلكيقدركما،الأرضمحيطحسابمنإيراتوسثينيز

القرنوفي.والشمسللقمرالنسبيةالمسافاتأريستاركوس

أرخميدسوالرياضيالخترعاكتشفالميلادقبلالثالث

طرائقمنعدداوطورالأساسيةالعلميةالمبادئمنعددا

.القياس

فلكىوهو،بطليموسقدمالميلادقبلالثانيالقرنوفى

والنجومأغمرواالشمسبمواقعللتنبؤأنموذجامصر،من

مركزالأرضأنيعتقدبطليموسوكان.والكواكب

الإغريقوفلاسفةأرسطوشمأنذلكفيشأنه،الكون

بحركةللتنبؤيستخدمبطليموسنظامظلوقد.الاخرين

.عامألأ005منيقربلماالسماويةالأجرام

منذبالفيزياءالعرباهتمامبدأ.والمسلمونالعرب

قدوكانوا.الميلاديالتاسعالهجريالثالثالقرنمنتصف

المبادئبهذهوخرجوا،اليونانعنالعلمهذامبادئأخذوا

إلىاليونانبهعرفالذيالنظريالفلسفىألمجالمن

فىمتخصصةفصولآفألفواوالاستقراء.التجربةمجال

فيوكتبوا،النوعيالوزنحسابوكيفيةالسوائلعلما

مماوانخفاضهاالمواقعارتفاعوتعليلالضعريةالأنابيب

السطحى.التوترفىالبحثإلىقاده!!

،والبصرياتالضوءعلومفيكثيراالعربواسهم

أهللدىالمعتمدالمرجعالهيثمبنالحسنأعمالوكانت

أقسامعنبحثأوليعزىوإليهمتأخر،وقتحتىأوروبا

وكانت.وانعطافهالضوءوانكسارالإبصاروكيفيةالعين

يستقلالعلمهذاجعلتالتيهيالعربالعلماءأعمال

.مرةلأولوالهندسةالرياضياتعن

)علمالميكانيكاالعربالفيزيائيينأبحاثتناولت

نتائجوطبقوا،كثيرةمصنفاتذلكفىوألفوا(الحي!

المائيةالساعاتكصناعةالصناعيةفنونهمفىأبحاثهما

الرافعة،والالات،والأوانىوالشمسيةوالرملية

فيالفيزياءعلممبادئطبقواكما.الدقيقةوالموازين

أبحاثكانتكما.الموسيقىعلىالأصوات

اللبنةالجاذبيةفيالمتناثرةوالمسلمينالعربالفيزيائيين

نيكولاسمنكلعليهابنىالتيالجاذبيةلعلمالأولى

اعترفاكمانظرياتهماكيبلرويوهانزكوبرنيكوس

جاليليومنكلأيضاذلكمناستفادكما.بذلك

علىالقائمةالقوانينوضعفينيوتنوإلم!حقجاليلى

عندالعلومانظر:.الجاذبيةقوةدتحديدرياضيةأسس

)الفيزياء(.والمسلمينالعرب

فىالعربيةالحضاراتبينالتجارةحجمازديادومع

القرنخلالالغربفيالنصرانيةوالحضاراتالشرق

الإسلامية،الفتوحاتوبفضل،الميلاديعشرالحادي

البدايةوفى.الغربإلىوالعربيةالإغريقيةالمؤلفاتأنتقلت

ولكن،.الاخرينوالإغريقأرسطوعلمالكنيعسةرفضت

المعروفماجنسألبرتسانتمكنعشر،الثالثالقرنفى

الإكويني،توماوالقديسالكبيرألبرتالقديسباسم

الطيعيالعلمب،التوفيقمن،النصارىعلماءمنوآخرون

العلميةبالمشاهدأتالاهتمامازدادكما.الكنيسةومبادئ

عشروالثالثعشرالثانىالقرنينخلالوالتجارب

مادراسةعلىالغربعلماءمنكثيروعكفالميلاديين

وضعهماإلىإضافةالفيزياءفيالعربالعلماءأنجزه

العالمينكتاباتمنهاعديدةكتاباتتظهروبدأت.الإغريق

قدمتالتيبيكونوروجرجروسيتعستروبرتالإنجليزيين

العلمى.للبحثفعالةطرقا
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والحقولالزراعةفيالعمليةالاختراعاتوكانت

أوروبافيالعلميالبحثازدهارعواملمنأيضاالأخرى

الصين،وفي.الوسطىالعصورمنالأخيرينالقرنينخلال

والاختراعالعلميالنشاطانت!لى،أخرىامميويةوأقطار

.الفترةهذهخلال

التاريخفترةعلىاطلقالذيالاسمهوالنهضةعصر

الميلاديعشرالرالغالقرنبدايةمنالفترةخلالالأوروبى

بالإثارةالفترةهذهأتسمت.أم006عامنحوحتى

أنتجتالتيوالفكريةوالسيامميةوالاقتصاديةالاجتماعية

.والعلومالادابمنكلفىوكثيرةجديدةمداخل

فىعلماءبحث،الميلاديعشرالرابعالقرنفى

سواينهيدريتشاردأمثالمنوباريسأكسفوردجامعتي

القرنينوفي.الحركةوصفمسألةأوريسمونيكول

الرسامأجرىالميلاديينعشروالسادسعشرالخامس

علىدراساتدافينشيليوناردوالمشهورالإيطاليوالخترع

السوائل.وعلمالحركة

نيكولاسالبولنديالفلكينشرأم543عاموفي

بدلآ،الشمسفيهوضعللكونثورئانظافاكوبرنيكوس

الأرضأنفكرةكوبرنيكوسوقدمالمركز.في،الأرضمن

يقبلولم.الشمسحولتدورالتيالكواكبمنكوكب

قادةوشمعر.الوقتذلكفيالنظرةهذهتقريبا،أحد،

النظامهذاأنسواء،حدعلى،والبروتستانتالكاثوليك

هنالككانتكما.الدينيةمعتقداتهممعيتعارض

قبولوكان.المقترحالنظامعلىجادةعلميةاعتراضات

العلمقاعدةفيالنظرإعادةشطلبالكوبرنيكيالنظام

القرنخلالالوا!فيحدثماوهذابأكملها.الطيعي

بارزةشخصياتعملخلالمن،التاليينالقرنونصف

خاصة.بصفةديكارتورينيهكيبلرويوهانزجاليليومثل

فىمبتدئاجاليليو،الإيطاليوالفيزيائيالفلكىوأنشأ

السماء.لمشاهدةالفلكيةالمناظيرمنعدداام،906عام

صحةعلىتبرهنلمالفلكيةجاليليومشاهداتأنورغم

النظرةحولالشكوكأثارتأنهاإلا،الكوبرنيكىالنظام

فىالمعمليةالتجربةفكرةصقلجاليليوأنكما.التقليدية

فرضيةأنعلىوبرهن.العساقطةالأجساملحركةدراسته

غيابفيواحد،ثابتبمعدلالأجسامكلسقوط

سقوطلكيفيةفهماالمرءتكسب،الخارجيةالتأثيرات

.الأرضنحوالأجسام

استخدم،الميلاديعشرالسالغالقرنأوائلوفي

مشاهداتكيبلريوهاننرالألمانيوالرياضيالفلكى

للمجموعةمضمبوطاجديداأنموذجافأنشا،الاخرين

تحدىالميلاديعشرالسابعالقرنمنتصفوفي.الشمسية

الافتراضديكارترينيهالفرنسيوالرياضيالفيلسوف

هوالحركةغياببأن،طويلأمدمنذسائداكانالذي

نأفكرةقدم،ذلكمنوبدلأ.للأجسامالطبيعيةالحالة

الحركيةحالتهاعلىتحافظأنهاأي،ذاتياقصوراللأجسام

خارجمط.مؤثرعليهاأثرإذاإلا

فىتغيراوديكارتوكيبلرجاليليوأعمالوتعكس

المبادئبعضوتهزأوروبافيسائدةكانتالتيالنظرة

الناسوبدأ.الزمنمنردحااستقرتالتيوالقوأعد

وأنطبيعيةبقوانينمحكومالفيزيائيالعالمأنيعتقدون

المؤديالطريقأنيتفححوبدأ.ممكنالقوانينهذهاكتشاف

نإ،تجرىالتيالدقيقةبالتجاربيبدأالقوانينلاكتشاف

فيها.متحكممختبريةظروفتحت،أمكن

أصبحالميلاديعشرالسالغالقرنبحلول.نيوتن

كانالمتزايدالنشاطهذاقمةوعلىمزدهرا.العلميالنشاط

عامفي،الطبيعيةللفلسفةالرياضيةالمبادئكتابنشر

نيوتن.إسحقالفذالإنجليزيالعالمكتبهالذيأم،687

حركاتمنكلاأنكيفنيوتنأوضح،العملهذاوفي

وأالأرضسطحعلىالأجساموحركاتاسمماويةالأجرام

وهذه.بسيطةقوانينبأربعةتفسرأنيمكنمنهابالقرب

للجاذبيةوقانونهللحركةالثلاثةنيوتنقوانينهيالقوانين

الكونية.

وديكارتجاليليوعملللحركةنيوتنقوانينولخصت

قانونمنكلاالكونيةللجاذبيةقانونهوفسرووسعتهما.

الكواكب.لحركةكيبلروقوانيناسماقطةللأجسامجاليليو

حسابيسمى،الرياضياتمنجديدانوعانيوتناخترع

أبحاثهبعضلإجراءاستخدمهوالتكاملالتفاضل

عالمالوقتذاتفيمستقلةبصفةاخترعهكما،وحساباته

انظر:.ألمانيامنلايبنيزفلهلمغوتفريتهوآخررياضي

والتكامل.التفاضلحساب

أولنيوتنصنعالنويةاكتشافاتهإلىوإضافة

لإجراءالمنشورالمستخدمكما.عاكسفلكيتلسكوب

الأبيضالضوءأنفكرةإلىقادتهالضوء،علىرائعةتجارب

نظريةنشرأم407عاموفي.الألوانكلمنخليط

أخرىنظريةالنظريةهذهنافعستوقدالضوء.عنجسيمية

كريستيانالهولنديالفيزيائيبهاتقدمقدكانالضوءعن

تقول.أم096عامإلاتنشرولم،أم678عامهايجنز

وليسموجاتشكلعلىينتقلالضوءإنهايجنزنظرية

الثامنالقرنخلالالعلماء،أغلبأنغير.جسيمات

الجسيمية.نيوتننظريةقبلواعشر،

قادت.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالتطورات

الثامنالقرنفىبريطانيافىبدأتالتي،الصناعيةالثورة

في،الدقةبالغةعلميةأجهزةإنتاجإلى،الميلاديعشر

ومع.تعقيداأكثرتجاربإجراءمنالعل!اءمكنتعصرها،
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النال!أخذالتعقيد،منالمزيدنحوالعلميالبحثجنوح

هناكوكانت.أضيقدراسيةمجالاتفييتخصصون

عشرالتاسعالقرنفيخاصةأهميةذاتمجالاتثلاثة

والكهرباءوالضوء،،أطاقةواالحرارة:هىالميلادي

والمغنطيسية.

القرنبدايةفي.والطاقةالحرارةدراسةفيالتطورات

نوعالحرارةانأصشائعاالاعتقادكانالميلاديالتامئكلشر

منتصفبحلولأعن،السعريالسائلاسمهسائلمن

أش!!المرش!صلاالحرارةيعتبرونالعلماءأصبحالقرن

وفىعملأ.تؤديالحرارةأنأدركواأي،الطاقة

أ!يزيائىاأوضحعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

الذيالطاقةمقدارحسابكيفيةجولجيمص!الإنجليزي

الوقتذاتوفي.الحرارةم!محددقدرينتجهأنيمكن

الفيزياءفيمهمةتواريخ

مرعديدةمحالاتفيياتلص!إأرسطوقدماللإدقبلالرابعالقرن

الفيزياء.

:قوافي!أحتلةا!الو!أرصدساكتثصالليلادقبلالثالثالقرن

السوائل.سلوكتتعلق

حوأعاتدهـرساكةالأرص-اأد3!ألصيموتصوراللإديالثانيالقرن

اوو!.:اأخمر!ااح!صاكصواالنحوم

اطراد.صتالةا!ياسحهارأولاضونىاحترعأم170

فىالحصرياتعلمأساسا!يت!اافىالعرسالعال!صعوأم020

فيهدرسالدياللناظر!ضا!متلمهمةديزيائيةكتصعدة

الع!!.وتشريحالإلصاروطميعةواحصساراتهالضوء

الهواءوردلينالعلاقةلإيحاداضحار!اأولىالخارنأحرىم1351

وكتهافته.

.البصرياتلمىدراساتليكودروجرأحرىام027نحو

اممواك!واالأرضبأرنظريتهكولرنيكوسليكولاسلشرام543

الشمس.حولدائريةمداراتشىتتحرك

ديريائيةحقولفيمهمةقواليناجمليوحااكتشفام006نحو

المي!صاليحا.فيخاصةلصفة،كتيرة

للحركة.قواليمهسيوت!سترأم687

الضوء.موحيةلظريةهايحزكريستيادسترأم096

حركةأدرمفوردوكاوتطو!سولىلمياميندكرام897

.حرارةتتيمادةحلالالحسيمات

للضوء.الموحيةالمطريةيوجتوماسأحياام308-ام108

.المادةتركيبعرالدريةلوتحكهمرةلأولدالتولىحودأعلنأم308

مايكلألتح.ابديعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينياتأوائل

منالكهرباءحدهعلىكلهنريوحوريى!ارادي

المغمطيسية.

يتحولأدبمكىوالطاقةالحرارةأدحولجيحساكتشروم1847

تالت.ممعدلاصلآحرمنهماكل

الكهرومصطيسية!يتهماكسويلكلاركحيمصنشرم1864

للضوء.

عنبعضهمباستقلال،الفيزيائيينمنعدداقترحتقريبا

منكلفيناللوردهؤلاءبينومن.الطاقةبقاءقانونبعض،

هذاوينصألمانيا.منهيلمولتزفونوهيرمانبريطانيا

فقطتتحولوإنماتزيدولاتنقصلاالطاقةأنعلىالقانون

الطاقة.انظر:آخر.إلىنوعمن

أصبحالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوبحلول

الميكانيكيةالتحركاتعنناتجةالحراريةالطاقةأنمفهوما

هذابنيوقد.الأجسامكلمنهاتت!صنانتىأطذرات

الإنجليزيالكيميائيقدمهاالتيأسذريةاالنظريةعلىأخفسيرا

.ام308عامشيأضونداجون

ما308وأم008عاميبينالضوء.دراسةتطورات

الأوراقمنسلسلةيوجتوماسالإنجليزيالفيزيائيلشر

للضوء.الموجيةالنويةأحيق،تجاربهعلىبنيت،العلمية

الأثير.وحودعدمومورليماي!طسودتجرلةأثبتتم1887

السينية.الأيتسعةرونتص.كويلهلماكتشوام598

الطيعي.الإلتحعاعبكويريلهريألطواداكتشمىأم698

الراديومعسصربييروروجهاكوريمارياستحلصتأم898

م0091

م5091

م1591

م2491

م2591

م0391

م3291

م3891

م4291

م4791

م0691

م6491

م7491

م8391

التيع.

الكمية.شهدف!إدلانكورمالشر

الحاصة.السمبيةلظريتهأيتايرلتر

شكلعلىنمادجلورونيلزردرفوردإرلستاقترحم3191

.للدرة!صكبىلظام

العامة.الممسيةدظريهأيتاي!أعلن

للإلكترون.الموحيةالنظريةلروغلىديلويقدم

وفرنرشرودينجرإيرفينمنكلطورام629-

الكمية.الفيرياءلتسحيئنظماحده،علىكلهيسيرح،

موجبإلكترونوهوالبوزيترونبوحودديراكلولتنبأ

الشحمة.

معجلأولوالقوأرنعستكوكرومتالسيرحولىأدحتمأ

حسيمات.

.اليورانيومذرةشطرمنستراسمادوفرتزهادأوتوتم!س

فيه.مشحكمنوويتفاعلأولورملاؤهفيرميإلريكوحقهت

شوكلىوويلياملراتينووالر.لاردينحوداحترع

ستور.لزالترا

ليزر.أولميمادصئتيودور

جسيماتوحودزفايجوحورجمان-حلمورياقترخ

أساسية.حسيماتالكوارك

!منوعالمح.سى.سى.وصمويلريحترليرتولىاكتشرو

جسيمأوإبسايبجسيمسميالدريةتحتالحسيمات

جي.

حسيماتثلاتةروبياكاراسقيادةتحتباحتوناكتشف

02.وو-*+*حسيماتهي،ذريةتحت
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الفرنسىالفيزيائيقدمأم981وأم581نحووبين

عاموبحلول.ذلكعلىالأدلةمنمزيدافرسنلأوغستين

الجميعمنمقبولةللضوءالموجيةالنظريةكانتأم085

الجسيمية.نيوتننظريةمحلوحلتتقريبا،

وجودلاقتراحالفيزيائيينللضوءالموجيةالنظريةقادت

فيينتقلالضوءمادامبأنهاحتجوافقدالأثير.تسمىمادة

مادةوجودمنفلابد.الفراغعبرينتقلأنويمكنه،موجات

فيبماالمكانكلتملأالتيالأثير،مادةهي،الموجاتتحمل

الأثير،اهتزازأنهاعلىالضوءطاقةوفسروا.الفراغذلك

الأثير.انظر:.موجاتشكلعلى

مأ008عامفى.والمغنطيسيةالكهرباءدراسةتطور

كهربائية.بطاريةأولاختراعهفولتاإليساندروكاونتأعلن

لدراسةجديدةطردتىأمامالطريقالاختراعهذاوفتح

الفيزيائيانوجدأم082عامنحووفى.الكهربائيةالظواهر

منأورستيدكريستيانوهانزفرنسامنأمبيرماريأندريه

أوائلوفي.صلةوالمغنطيسيةالكهرباءبينأنالدنمارك

الفيزيائيأوضحعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينيات

جوزيفالأمريكيوالفيزيائيفارأديمايكلالإنجليزي

منالكهرباءإنتاجكيفية،حدةعلىمنهماكل،هنري

الطاقةأنتجاربهماوبينتمتغير.مغنطيسيحقل

إلىوأدتكهربائيةطاقةإلىتتحولأنيمكنالميكانيكية

.والمحركالمولدعليهابنيالتيالمبادئ

الفيزيائيطورعشرالتاسعالقرنمنالستينياتوفي

نويةماكسويلكلاركجيمسالأسكتلنديوالرياضي

الموجاتحركةأنهعلىالمرئىالضوءفسرت

موجاتوجودلإمكانيةماكسويلوقال.الكهرومغنطسية

منالثمانينياتأواخروفي.مرئيةغيركاثلةكهرومغنطجسية

الألمانيالفيزيائياكتشفالميلاديعشرالتاسعالقرن

المرئية.غيرالراديويةالموجاتهذهتجريبياهرتزهينريش

أجوةتطويرإلىالأمر،نهايةفيهذا،هرتزاكتشافوقاد

بينالصلةإدراكفيأفادكماوالتلفازوالرادارالمذياع

أنهاالنظرةأصبحتإذ،والمغنطسيةوالكهرباءالضوء

الموجاتهذهومثلالأثير.فيموجاتعنناتجةجميعا

الكهرومغنطيسى.الإشعاعبلفظأحياناإليهايشار

عشرالتاسعالقرننهايةقرب.الحديثةالفيزياءبداية

شارفتقدالفيزياءمهمةبأنالفيزيائيينمنكبيرعدداقتنع

عنها،سيعبرالفيزياءقوانينكلأنبعضهمواعتقدنهايتها.

بسيطة.قليلةبمعادلاتما،يوما

ينتظرلايزالكانالقضايامنقليلاعدداأنغير

مصدرتحديدمسألةالقضاياهذهوإحدى.الحل

نأيدركونالعلماءوكان.الكهرومغنطيسىالإشعاع

المناسبة-ال!وفتحت-يشعكيميائيعنصركل

الأحمرتحتوالضوء،المرئيالضوءمنفريذاخليطا

الخطية.الأطيافيسمى،البنفسجيفوقوالضوء

فىللمادةالأساسيةالوحدةتعتبر،انذاك،الذرةوكان!

بعضدعتالخطيةالأطيافظاهرةلكن.الكون

مكونةتكونقدنفسهاالذرةأنفىللتفكيرالفيزيائيين

.أدقأوليةوحداتمن

بجميونز؟!و!!

عددااكتشف،الإغريقىالمحترع،أرخميدس

القرنخلالالفيزياءفيالأساسيةالمباديءمن

!معدداطوركماالميلاد،قبلالثالث

.القياسأساليب

البولنديالفلكياقترحهالذيالكونيالنظام

وضعم3451عامكوبرنيكوسليكولاس

المركز.!ي،الأرضوليس،الشمس

الأجسامقانوداكتشفإيطاليا،فيجاليليو،

مأ9،6عاموفي.البدولوقانونالساقطة

لرصدالفلكيةالتلسكوبات!!شاءفيبدأ

السماوية.الأجرام
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بمجموعةالفيزيائيةالظواهركلتفسيرحلموظل

ذأك،منوبدلأ.تحققدونالأساسيةالقوانينمنصغيرة

أكترالظواهرهذهمث!!أنتطهرعديدةاكتشافاتبدأت

اكتشفالمثالسبيلفعلى.يظنونالعلماءكانمماتعقيدا

.أم598عامالسينيةالأشعةألمانيا،من،رونتجنويلهلم

أنطوانالفرنسيالفيزيائياكتشفأم698عاموفي

أضلقائىاألانطلاق،الطبيعيالإشعاعبكويريلهنري

.الذراتمنللإشعاع

البريطانىالفيزيائياكتشفأم798عاموفي

بعدفيماسمى،ذريتحتآأولتومصون.جوزيف

أ!يزيائيانااستخلصأم898عاموفي.بالإلكترون

المشع.اشاديومعنصربييروزوجهاكوريماريالفرنسيان

قداغيزياءامهمةأنإلىمؤشراأضطوراتاهذهوكانت

قبل.منظنكماأخهايةاوشكعلىوليستلتوهابدأت

تطوراتالعشرينأغرناأوائلفيحدثت.الكمنظرية

التناقضاتعنيبحثونالعلماءفقدبدأالفيزياء.فيثورية

للظواهرجديدةتفسيراتواكتشفواالتقليديةالفيزياءفى

.المشاهدة

بلانكماكسرألمانيالأاالفيزيائىنشرأم009عاموفي

الذيالضوءطيفليفسرالطاقةنقلعنالكميةن!يته

لاقةأ!إاأنعلىيةأضف!إاوتنص.معينةساخنةأجسامتطلقه

تسمىمفردة:حداتش!صلفىلكنباستمرارتطلق

،3أيحشتااقترأم09ءعامفيكما.منهاالوحدة

سمى-جديداجسيضاالمولد،الألمانىالأمريكيالفيزيائي

وقالبمأعهرومغنطيسيةاللطاقةحاملا-الفوتونبعدفيما

منمكونايكونأنلابد،الموجيةطبيعتهرغ!االضوءإن

.هذهأطاهضةاجسيمات

بور،نيلزالدنماركيالفيزيائىشرحأم139عاموفي

وتشعها.الطاقةالذراتتمتصكيف،ال!صموحداتبدلالة

ودلويسالفرنسيالفيزيائيتقدمأم429عاموفى

تبديأنيمكنأيضاألاأ!تروناتاأنبف!صةبروغلى

القرنمنالعشرينياتمنتصفوفي.موجيةخصائص

النمسا،منشرودينجرإيرفينأ!يزيائياناأنشأأسشرينا

نظامينبعضهما،عنباستقلالألانيا،منهيسينبرج!فرنر

الفيزياءكلواضحةرياضيةصياغةفىيحويانمت!صافئ!ت

لشرودينجرالمشتركةالاراءتطورتو.أصسالقةاأحصميةا

المعروفالحقللتصبحال!ضيرينأيديعلىهيسينبرخو

الكم.ميكانيكاانظر:.الكمميكانيكاباسم

حاولعشرالتالمعالقرنخلال.والنسبيةأينشتاين

ولمللأثيربالنسبةالأرضسرعةقياسأ!يزيائيونا

لهوليستساكنالتقليديةالفيزياءفيوالأثير.يفلحوا

عشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتأوائلوفي.حركة

هذالورنتزهندريكالهولنديالفيزيائيفسرالميلادي

الأثيرمنالجزءمعهاتجرالأرضأنبافتراضالفشل

تمكنثمالأثير.خلالتحركهاأثناءلهاالملاصق

.ووإدواردمايكلسنأ.ألبرتالأمريكيانااسفيزيائيانا

كانممابكثيرأدققياساتيعطيحهازتطويرم!موركط

دحضفيتجاربهماساعدت.أعسابقةاالأجهزةباممكنا

قوانيرصاعإبحلترا،سنيوتنإسحقالسير

عترالسابعالقرنأواحرفىوالجاذليةالحركة

الضوءأنبالتحرلةأوضحأنه،كماالميلادي

ا،لوان.1كلم!يتكونالأبيض

الألتحعةااكتحتمصألمانيا،مرروتجنويلهلم

استحداموساعدأم.5!8عامديالسي!ية

الأمراضاتشحيصدىالأطباءالسينيةالأشعة

الط!.!طثورةوأحدتوالحروخ

بدراسةخطتلرسما،م!كوريماري

.الأمامإلىكثيرةخطواتالصيساالإتمعاع

!مبييروزوحهاتمكنتأم898عاملمي

الممتح.الراديومعسصراستحلاصر
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تحاربأوضمحتم1887عامففيالأثير.نظرية

لاالشمسحولالأرضحركةأنومورليمايكلسن

تفهمأنيمكنلاالنتيجةوهذهالفوء.سرعةعلىتؤثر

سطحقربالأثيرأنبافترأضإلاالأثيرنظريةنطاقفى

هذأأنغير.الأرضسرعةبنفسيتحركالأرض

.كثيرةأخرىتجاربنتاشجيناقضالافتراض

.ام509عامفيإلاهذهالتناقضمسالةتحسملم

ونتيجةذاتها،القياسعمليةأينشتاينحللالعامهذاففى

النظريةوتبدأ.الخاصةالنسبيةبن!يتهتقدمالتحليللهذا

أساسيين.مبدأينأي،بفرضيتين

تكونالفيزياءقوانينأنعلىالأولىالفرضيةتنص

حركةيتحركونالذينالمشاهدينكلعندموحدبشكل

نأعلىالثانيةالفرضيةوتنصلبعضهما.بالنسبةمنتظمة

كلعند،واحدةبقيمةأي،متغيرةغيرالضوءسرعة

الفرضيتينهاتينمنالمأخوذةألاستنتاجاتومن.المشاهدين

عنأينشتاينعبروقد.والطاقةالكتلةبينعلاقةهناكأن

ترمزطحيث2،ثك-طالمشهورةبمعادلتهالعلاقةهذه

الضوء.سرعةلمربع2وثللكتلةك،للطاقة

الجاذبيةبنظرياتيستبدلأنكذلكأينشتاينحاول

عاموفى.الجاذبيةلقوانيندقةأكثرصياغةالتقليدية

الن!يةهذهتبدأ.العامةالنسبيةنظريتهعنأعلنام519

يستبدلأنيمكنالأجسامعلىالجاذبيةتأثيرأنبافتراض

تعجيلاالإحداثىالنظامبتعجيل،نقطةكلعندتماما،

تتجاذبالتىللأجسامخاصيةالجاذبيةتعدولممناسبا.

فيهتتحركالذيالفضاءخواصإحدىأصبحتوإنما

يتأثرالضوئيةالأشعةمساربأنالنظريةوتنبأت.الأجسام

هذاتأكدوقدمنها.قريبايمرالتيالكتلةذاتبالأجسام

كذلكالنظريةوتنبأت.أم919عامفيبالمشاهدةالتنبؤ

هذهولكنالضوء.بسرعةتنتقلتجاذبيةموجاتبوجود

انظر:.الانحتىتجريبئاعنهايكشفلمالموجات

الجاذبية.

للذرأتأناكتشافحفز.الذرةأسرارعنالكشف

الدقيقةالوحداتهذهداخلللنفاذالفيزيائيينداخلياتركيبا

عامللذرةأنموذجارذرفوردإرنستطورإنجلتراففي.للمادة

المكثفةالموجبةالشحنةتستقر،الأنموذجهذأوفي.أم119

الإلكتروناتوتدور،النواةيسمىصغيركرويمركزفي

عامالأنموذجهذاعلىتعديلاتبورنيلزوقدم.النواةحول

روبرتهو،أمريكيتمكنالعامذلكوفي.ام319

.الإلكترونلشحنةدقيققياسعلىالحصولمن،ميليكان

.الذرةان!:

العملهذابعددريةتحتجسيماتاكتشافواستمر

الإنجليزيالفيزيائيأجرىأم329عامففىالمبكر.

الذريةالنواةأنعلىدللتتجارب،تشادويكجيمس

الشحنةذاتالبروتونات،الجسيماتمننوعينمنتتكون

مأ359عاموفي.الشحنةعديمةوالنيوتروناتالموجبة

جسيماتأنيوكاوا،هيديكياليابانيالفيزيائىاقترح

انظر:.الذرةنواةفىموجودة،ا!ليزوناتسماها،أخرى

.الميزون

الخاصةالسحبيةالنظريةاقترحأينشتاينألبرت

النظريةهذهوعيرت.أم5،9عامفي

الأساسووفرتوالمكالىالرمانعنأفكارزا

.الذرةطاقةلتحرير

اللإل!صوناتأنم3191عامأوضحبورنيلز

تمتصأوتطلهتالذريةالنواةحولتدورالتي

آحر.إلىمدارمنبالقفزالطاقةم!كمات

صع،المتحدةالولاياتمن،ميمانثيودور

مرةلأولوشغله،البلورةليزرليزر،جهازأول

الضوءيضخمالليزروجهاز.أم69،عام

قوية.حزمةشكلفيويوجهه
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أوتوهما،ألمانيانفيزيائياناكتشفأم389عاموفي

ذراتبشطرالنوويالانشطار،ستراسمانوفرتزهان

عمليةأنأصفيزيائيونااستنتجماوسرعان.اليورانيوم

أينشتاي!معادلةوفقتحرر،أنيمكنالنوويألانشطار

،أم429عاموفي.أطاقةامنهائلةكميات،2سك-ط

الموأ!دالإيطالىالفيزيائىتم!!،الثانيةالعالميةالحربأثناء

أولتحقيقمنشي!صاغوجامعةفيممعاونيهفيرميإنريكو

عاموفى.النوويللانشطارفيهمتحكمتسلسليتفاعل

والمهندسونالعلماءألتج،الحربنهايةقرب،م5491

علىالتفجيريةمقدراتهاتعتمدقنابلأولالأمريكيون

النوهذامنذريتانقنبلتادوأسقطت.النوويالانشطار

السلاحبمالنوويةالطاقةانظر:.أم459عاماليابانعلى

.النووي

عامبعد.العشريبنالقرنمنتصففيالتطورات

استمرإذتعقيدا،أ!ضرالذرةصورةأصبحتأم!45

أ!درية.اتحتالجسي!اتمنالمزيديكتشفونالفيزيائيون

أوينالأمريكيانالفيزيائياناكتشفأم559عامففي

وهوالمفماد،البروتونجسيممميجريوإميليوتشامبرلين

الفيزيائياناقترحأم469عاموفى.سالبةبشحنةبروتون

وجودزفايجوجورغمانجلمورايالأمريكيان

وتتكون.اساسيةجسيماتبوصفهاالكواركجسيمات

منمختلفةتجمعاتمنوالنيوتروناتالبروتونات

ال!ضاركوجودعلىالقويةالأدلةومن.الكواركجسيمات

تحتالجسيماتص!نوعوهوإبسايجسيماكتشاف

بيرتونالأمريكيينبوساطة،جيهجسيمأيضايسمىأ!ذريةا

بمالمفادةالمادةانظر:.تنج.سى.سيوصمويلريختر

.الكواركبمإبسايجسيم

إلىالعشرينالقرنمنتصفشىالأبحاثقادت

اخترعام479عامففىأيضا.التقنيةفىمهمةتطورات

الجهازهذاوأحدثالترانزستور.أمريكيونفيزيائيون

أوائلوفى.الإلكترونياتصناعةفىتورةالصغير

الفيزياءفيالباحثونأنتجالعشرينالقرنمنأعستينياتا

أجهزةالمسماةالضوء،تضخيمأجهزةوالبصريةالدرية

مجالاتفىقيمةأدواتالأجهزةهدهوأصبحتاطيزر.ا

انظر:.النوويةالطاقةوأبحاثوالصناعةالاتصالاتمثل

الترانزستور.الليزر؟

أهممنواحداالفيزياءمجالمايزال.اليومالفيزياء

البحوثأدتفقدنشاطا.وأكثرهاالعلوممجالات

مهمة.اكتشافاتإلىالمادةطبيعةفى،الانحتىالحارية

مأ979عامألمانباحثوناكتشفأ!المثاسبيلفعلى

اللاصق.أوالقلونجسيمهومهما،أولياجسيما

.القويالتفاعلوتحمل،البوزوناتمننوع،والقلونات

نواةمكوناتتربطالتيالنوويةالقوةهوالقويوالتفاعل

أبحاثفريقاكتشفام839عاموفيببعضها.الذرة

منأخرىجسيماتثلاثةإيطاليامنروبياكارلوبقيادة

.2،+*،-لاتاجسيماتهى،الذريةتحتالجسيمات

هذهبوجودتنبأواقدالنظريونالفيزيائيونوكان

والذيالضعيفالتفاعلحملةهىاختىالجسيمات

منالأربعيمياتكيأسهم!مانريتشارد

الكهربائيةالديما!يةدراسةفيالعحتمري!القرد

الإل!ضرولاتتتماعلكيصوصصإد،الكمية

الكهرومعنطكيسي.مإلإشعاع

!!،ثئن!؟71

لألم!اأ،!/(لىبرأإلأ!حمفنرخ-كا،+؟

*+،-ء73!-!يكا!

4ءكل4!

وبيرتور،أعلاهتني.سي.سيصمويل

لوعااكتشفا،المتحدةالولاياتمن،ريحتر

جسيم-الأوليةالحسيماتمنحديدا

.أم74!عامفي-جيهأوإبساي

الروتوناتتصادمحهازاستخدمروبياكارلو

الأوروبيالمركرفيالمضادةوالبروتولات

مأ839عامفيوكشف،النوويةللأبحاث

مؤكدا02،-*،+*حسيماتوحودع!

الآخرين.العلماءتبؤاتلدلك
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هوالضعيفوالتفاعل.الفعيفالتفاعلأيضايسمى

الفعالةالعملية،الذريةالنوياتتحللفيالمتحكمةالقوة

الطبيعي.الإشعاعفى

بينأساسيةوحدةوجودباحتمالالفيزيائيونويعتقد

القويالتفاعل:الكونفيالطبيعيةالقوىمنثلاث

يربطالذيالكهرومغنطسيوالتفاعلالضعيفوالتفاعل

هذهتؤسس!أنتحاولالتيالنظريات.بالنواةالإلكترونات

الكبرىالنظرياتباسمإليهايشارالقوىبين"الوحدة

الجاذبيةنظرياتكذدكالباحثونويفحص.ا!لوحدة

الأسامميةالقوة،الوحدويالإطارفي،تشملالتيالفائقة

نأإلىالنظرياتهذهمثلويشير.الجاذبيةأي،الرابعة

وجودفىالأملعنيعبرونأخرىمرةبدأواقدالفيزيائيين

عنمعرفتناكليوحدالأساسيةالقوانينمنقليلعدد

الكبرىالنظرياتانظر:.العالمبهايعملالتيالكيفية

.الموحدة

مهمةإسهاماتتقديمفيكذلكالفيزياءوتستمر

إلىالإلكترونياتتقدمأدى،المثالسبي!على.للتقنية

الأداء.وروعةالتعقيدغايةفيحاسوبأجهزةتطوير

رفيعةشععيرات-البصريةوالأليافالليزرأجهزةوأدت

تحسيناتإلى-الضوءتحملالبلاستيكأوالزجاجمن

الأليا!انظر:.الطبيةوالتقنيةالاتصالنظمفي

البصرية.

نتستطئأخزفيةشمبهمواديطورونالفيزيائيونوبدأ

درجاتعندالتوصيلفائقةكهربائيةموصلاتتحمل

الفائقةبالموصلاتممكئاكانممابكثيرأعلىحرارة

يوما،الفائقالتوصيلمجالفيالتقدميؤديوقد.السابقة

ذاتالاقتصاديةالقدرةمولداتمثلتطيقاتإلىما،

الحقولفوقتطفوالتيالسريعةوالقطارات،الكفاءة

.المطورةالطبىالتصويرونظمالمغنطسية

والمسلمين.العربعندالعلومأيضئا:انظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

عربلمحزيائيون

فيو!بوأ،لكندياصيااب!البيرونى

بوعليأ،أ!يتمابراالشراريي!الدفحر،الراري

أمريكيونفيزيائيون

أورلالدوإرلست،لورنسويلاردجوزيا،جيبسيميددكارل،أندرسن

داوتسونجلي،جهـريآرثردمبستر،روبرتأوبنهايمر،

جوبرتمارياماير،فلاديمير،زوريكينألبرتأينشمتاين،

أبراهامألرتمايكلس!،ليو،زيلاردحولى،باردين

ألدروررولرت،ميلإصانوولترلويسالفاريز،أولبرختهانز،بيتي

كارلأوتوألمردنير،جيمسألن،فانهاردتشارلزتاونز،

جوريى،هنريفيلبصريتشارد،ليحمانإدواردتلر،

نيجشينياغصمويل،لانجلىهتمتمينحزروبرتجودارد،

بريطانيونفيزيائيون

جونالسير،كوكروفتجون،دالتودواردإدالسير،بلتونأ

جيمس،ماكسويلأدريادبول،ديراكوليمفرانسيس،آمشون

جوي!هنري،موسلىإرنسترذردورد،وليمالسير،براج

إسحقلسيرا،ليوتنجوريال!السير،طومسونروبرت،بويل

روبرت،هوكيكلما،يدرافاحيمسلسيرا،ويكدتشا

لسيرا،طوا-طسونوايهمر،لقفندكاجون،لاتند

روبرتوليملسيرا،كروكسحيمس،لحو

تشارلزالسير،ويتستوناللورد،كلمينهوبوودحيمسالسيرحينز،

فرنسيونفيزيائيون

ليير،كوريجوزي!،لوساكحيماريأندريهأمبير،

سكلودوسكاماري،كوريفيكتورلويس،بروغليديطيس،لباس!ط

أوحستينتشارلي،كولومدوماركي،شاتليه)عائلة(بكويريل

برلارجان،فوكوهإيري!،كوريحوليو-

ألمانفيزيائيون

هرمانوالتر،سردستحوهانر،شاركحورج،ومأ

وتوأ،نهافرتز،نسمامشراكسما،نكبلا

مشافحو،تزهر!لجبر،يتنهافهركسما،بورن

يتشهينر،هرتزلفودر،سسيوكلونزها.ح،جنحمن

درنرهيسيمبرج،روبرتيوليوسماير،لاسكوالإيرنست،جوردان

هيرمانهيلمولتز،رودل!موسباور،كونرادويلهلمرولتجن،

إيطاليونفيزيائيون

ماركولي،حوليلموكونتفولتا،لويجيجالالاني،أميديوأفوجادرو،

إنريكو،فيرمىجاليليوإيفانجليستاتوريشلي،

آخرونفيزيائيون

ليوتر،!يتساكا()أوعمستليكاردأولوفنسهاآلفن،

أنطونهندريكا!رشز،حورججامو،كريستيانهانزأورستد،

إرنمستماحلسيرا،نمارالي!صلاي،سوفبا

ليز،ميترشيكرارالدتشاوولفجانج،وليبا

يستيانكر،يج!زهالييتر،نيمازرلكمسدأ،د!خرولرو

درهاجير،بيرجتزهيريهرلدأ،روفسحالولتمقميحا

هيديكييوكاوا،مانيكارل،سيجبالىنيلزلور،

يردينإيمجر،فئهترودلود،بولترمان

والجسيماتوالنوياتالذراتفيزياء

القلونللإشعاعالتعريضالأبسيلون

أنبوب،كروكسلتكافؤالإشعاعا

الكواركالجزيءجاماأشعة

لبتولىإبسايحسيمالسينيةالأشعة

المصادةالمادةألفاجسيمالكونيةالأشعة

النوويالمفاعلديتاجسيمالإلكترون

الميزونعلم،الكميةالكهربائيةالديناميكاالالدماج

الميونالدرةلانحتمطارا

الإشعاعيالنشاطالنوويالسلاحالأيولى

السظيرالنوويةالطاقةالباريون

الميوترودالفوتونالبروتون

المضادالنيوترودالجسيماتفيرياءالمضادالبروتون

الهدرودلموويةاالفيزياءالبوزون

العناصرتحول



الصلبهالأجسامفبزباء684

لكهرباءا

لهاا!كملةاذاتالمقالاتوقائمةالكهرباءمقالةال!

الإلكترونيات

بها.الصلةداتالمقالأتوقائحةالإلكترونياتمقالةالظر

اضالية:االمقالاتأيضااظر

سعدعرالحرز!ممصدذالحو،ئىالمجالبعدعرالتحعم

اكترددعاليةالموحاتالطاقةمحولالترددتضمير

الترددفائقةالموحاتالقناصرمرفحايجرعداد

القصيرةالموجاتأحقيالطي!ام!صتسال!مولدجرا!،دوفاد

هرتزالكيلو

الحرارة

اطقالاتأيضاالظربها.أصلةاداتالمقالاتوقائمةالحرارةمقالةانطر

اصية:التا

اصمايمسااضوصيلىاالداتيالاشتعال

اخجمدادرحهالعمارالمحار

أضحمداعودذالبايرومترية

31،لصهاهـ!صهاخساميا

التقطر

الفموء

لثا.اصلةاداتالمقالاتوقائصةالضوءممالةان!

المغنطيسية

!ا.الصلةداتالمقمالاتوقاشمةوا!لغنطيسيةاللغنطيسمقالةالو

الميكانيكا

رطا-أغدءاعلم،العاراتحواصالاحتكاك

اتىاررأغصوهـاائيةالهوايامي!!االدلالتصاقا

:!شأغا،الدرا!ا،فعةالرانودقا،لباسكا

أ!ساقصةاالأحسامادوال!-السائلقاعدة،برنولي

اغوذاألاتجاهيةاالسرعةالسكرة

الدا!عةالقوةعلم،السوائلاصبندولا

يةلكفااالسيمولىسكالتما

للروحةاالشعلصحاضاا

لومترلمااا!كحعطاالسطحيالتوتر

بيةالجادمر!صاعازاالتورك

الما،!المستوىالفراغالمضادةالحاذبية

هدسة،وفاتالمقدالقدرةالحركة

الميكالمجكاالح!هحاليةالقدرةالشعريةالخاصية

لصوتا

!ا.الصلةداتالمقالاتوقائمةالصوت!قالةانطر

صلةذاتأخرىمقالات

المادةالتداحل

اطظلمةالمادةالحادلية

المرحاتالحيوعيرياء

ال!كاميكالي!ساالمتحمسيةالرياح

اسسبيةاالشمسيةالطاقة

الوحدةالكرىاسوياتاعلم،الفلك

الصلبةالأحسامافيزياء

الموفوعصرعنا

الفيزيائيونيدرسهما-1

لنوويةاءالميريا-زدي!!ااهي!ط-أ

لجسيماتاءليريا-خلحرارةاهـ-

الصلبةالحالةديرياء-طاصوتا-ح

البلازطرالمواشعفيزياء-يا!عمصيسية:اأحعرلاءا-د

اصوءا-حص

والحرجكيةأ!دريةااغيرياءا-و

لىل!صول!اءيافيزو

تاريخيةنبذة-2

أسئلة

التجريي؟الفيريائيوعم!!الهظرياغميريائياعملىب!العرقما-أ

الساقطه؟الأحساملحركةدراستهدىاجليوحاسه!ماذا-2

المتحكمالانشحطهارتسلسلىتفاعلأولالعيريائيولىح!صق!تى-3

اضانية؟اأحالميةاالحربحلالأهحيتهصالتمادا!يه؟

الميزياء.ممبادئمتعلقةوالتقميةالهمدسةدىهـاتأضصاإأمتلةاد!ص-4

الفائقةالحاذبيةلظرياتيميزماداايرحدة؟أ!برىااحصرياتاما-د

؟الموحدةهـىاحاأصطرياتاعر

الخاصة.الن!سيةأيسمتمتايريةلض!إدرصيتىاد!ص-6

فيالفيزياءألحاتصنتحتالتيالمتقدمةالتقميهالتطوراتما-7

مهصة؟التطهوراتهدهكالتكيص؟العشريناصقردا!متصف

القرودحلالالفيزياءتطويرفيالعربالعلماءأسهمكيف8
ا!سطى؟ا

الكم؟وحدةدكرةاقترخمرأولمنال!-؟وحداتما-9

عامأحرياهاالتىتجربتهما!ىومورليماي!طس!برههالديما-01

؟أم887

الهيثم؟ابن!ستابتناولهااتاعيريائيةا!وحهـموعاهـاما-11

المادةفيزياءأيضاوتسمىالصلبةالأجسام!يزياء

الصلبة.للموادالفيزيائيةالخواصفيوتبحث،المكثفة

)الإشعاعوالضيائيةالمغنطسية،الخواصهذهوتضم

.والحرارةالكهرباءوتوصيلالميكانيكيةوالقوة(الضوئي

طريقعنالصلبةالموادخواصاستنتاجالفيزيائيونويحاول

المادةتشكلالتىوالإلكتروناتالذراتحركةتنظيم

الصلبة.

منتظمة،الصلبةالموادمعظموجزيئاتذراتوتكون

.البلورةانظر:.البلوراتتسمىمتكررةأشكالفى

الخلوية،الوحدةهى،البلورةلناءفيالأساسيةوالكتلة

الإلكتروناتبتسليطالفيزيائيونويقومبت!صار.معادةهىو

كيفيةلمعرفةالبلورةإلىالنيوتروناتأوالسينيةالأشعةأو

.الجزجاتأوالذراتانتظام

الصلبةالأجسامفيزياءمجالفيالتقدممعظمتموقد

موادمنالخقاءغايةفيمفردةبلوراتإعدادطريقعن

الطريقةبهذهويمكنخواصها.بدرالممةالقيامثممختلفة

المادةفيالإلكتروناتلتوزيعالمفصلالتركيبتحديد
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المثاليةالموادهذهمنالمستمدةالمعلوماتوتقوم.الصلبة

كماالعامةللموادأحسنبفهمالناسبتزويدنسبيا

خواصتحملموادمنجديدةأنواعإيجادعلىتساعدهم

أفضل.

سريعبشكلالصلبةالأجسامفيزياءمجالتطوروقد

للصناعةالمجالهذالأهميةوذلك،ام!46حواليمنذ

هذافيالناسمنالعديدويعمل.العلميةلفائدتهوكذلك

وتضمالفيزياء.مجالاتمناخرمجالأيمنأكثرالمجمال

الترانزمشور،تطوير،الصلبةالأجسامفيزياءإنجازات

والتي،الموصلاتشبهمنالمصنوعةالأخرىوالأجهزة

فيزياءعلماءقاموقد.الإلكترونيةالدوائرفىتستخدم

،الموصلاتأشباهليزراتبصناعةأيضاالصلبةالأجسام

تحول)أجهزةالصلبةالتألقومصادرالشمسيةوالبطاريات

الحساسة،والكشافاتمباشسرة(،ضوءإلىالكهرباء

وتتم.الإشعاعيةالطاقةمنعدةأنواععنللكشف

صناعةمجالفيالصلبةالأجسامفيزياءتقنيةمنالاستفادة

والفضاء.،والاتصالات،والحاسوب،الإلكترونيات

الأجسامفيزياءدراسةفىضروريةالكمنظريةومعرفة

الذراتتركيبلفهمالأسستشكلوالنظرية.الصلبة

مكونةبعضهاإلىوتلحمهاتشدهاالتيوالقوىوالجزيئات

.البلورات

الخواصأهملإحدىتوضيحاالكمنظريةقدمتوقد

الأجسامفيزياءمجالفيوالدراسةبالملاحظةالجديرة

الفلزاتففي.الفائقالتوصيلخاصيةوهيالمسلبة،

تطيقيجبساريا،الكهربائيالتياريبقىولكي،العادية

الموصلفيأما.قدرةاستعمالوكذلك)جهد(فولتية

تطيقدونوذلكتحديدبغيرساريايظلالتيارفإنالفائق

منوالكثيرالسيراميكمنمعينةلأنواعويمكنالفولتية

درجةعندالتوصيلفائقةتكونانواسمبائكالفلزات

درجةعنقليلةبدرجاتأعلىالانخفاضفيغايةحرارة

م(.52)73اه)-المطلقالصفر

ويضم،للأبحاثمتسعمجالالصلبةالأجساموفيزياء

المواضيعوبعض.التحدياتتحملالتيالمسائلمنالعديد

وتحويل،المادةمعالضوءتداخلتضمدراستهاتمتالتى

درجةفيالفائقوالتوصيلضوءإلىالكهربائيةالطاقة

شسبهالصلابةحالةلليزراتالموادوص،العاليةالحرارة

الأجسامفيزياءمنهجطبقوقدالضوء.ومصادرالموصلة

الأنظمةفىالكهربائيةوالشحنةالطاقةانتقالعلىالصلبة

الأحياء.علمفيالأهميةذاتالعضوية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الكمميكانيكاالموصلشهعلم،التقريس

النطاقيالصهرالمتكاملةالدائرة

يستعملالأ!اء،علممن!قيقيالأبالفيزبء

تتضمن.الحياةعملياتلدراسةالفيزيائيةوالطرقالأدوات

الأشعةوحيود،الإلكترونيبالمجوالفحص:الأدواتهذه

والرحلان،المغنطسيبالرنينالطفىوالتنطر،السينية

هذهالاحيائيةالفيزياءعلماءويستعمل.الكهربائى

،للبروتيناتالجزجيالتركيبعنللكشفالأدوات

مثلالخلاياوأجزاء،والفيروساتالنوويةوالحموض

.لريبوسوماتوا()الكروموزوماتالصبغيات

العلاقةتحديد،الأحيائيةللفيزياءالرئيسيوالهدف

التركيبففى.الحيويةووظائفهالجزيءتركيببين

النباتيقومبوساطتهاالتيالطريقةوهىمثلا،الضوئي

الضوئية،الطاقةاليخضورجزيئاتتمتصالغذاء،بعمل

الفيزياءعلماءويعين.كيميائيةطاقةإلىوتحولها

مراكزتركيب،السينيةالأشعةحيودخلالمنالأحياشة

فىالتحولهذافيهايحدثالتيالمتخصصةالتفاعل

الطيفيالتنظيربأجهزةالدراسةوفرتوقد.الطاقة

مثلوعززت.التفاعلمراكزداخلالعملياتتفاصيل

علماءويدرس.الضوئيالتركيبفهمالدراساتهذه

علىالمؤينالإشعاعتأثيرأيضاالأحيائيةالفيزياء

.الإشعاعانظر:.الحيةالكائنات

يدرسالفيزياءفروعمنفرعالجسيماتلمحيزياء

الذريةتحتالجسيماتهذهوتشمل.الذريةالجسيمات

موجبةالبروتوناتوهيللذرةالثلاثةالأساسيةالأجزاء

والنيوترونات،الشحنةسالبةوالإلكترونات،الشحنة

نواةتكونوالنيوتروناتفالبروتوناتكهربائيا.المتعادلة

وهناك.النواةهذهحولالإلكتروناتتدوربينما،الذرة

وهذه،مرئيةوغيرثابتةغيرالنواةداخلكثيرةجسيمات

إلىالذرة)تفكك(انحلالقبيلتظهرالجسيمات

الفيزياءمنالجسيماتفيزياءتفرعتوقد.أدقجسيمات

الدقيقةالجسيماتهذهالباحثوناكتشفأنبعدالنووية

البروتوناتأنإلىهذااكتشافهموأدى.الثابتةغير

منها.أدقجسيماتمنتتكونوالنيوترونات

الفيزياءعلماءوزع.الجسيماتمجموعات

هي:أساسيةمجموعاتثلاثإلىالذريةتحتالجسيمات

وهذه.البوزونات3-،الكواركات-2،اللبتونات-ا

لاتبدوأنهابمعنى،الأوليةالجسيماتهيالثلاثةالمجموعات

يتمأنمنبكثيرأدقوأحجامهاأصغر،وحداتمنمكونة

مليون001بمقدارأدقالأوليةفالجسيماتحاليا.قياسها

.الذرةمنمرة

منأنواعستةالفيزياءعلماءاكتشف.اللبتونات

والتاوات،،والميونات،الإلكتروناتوهىاللبتونات،



والمسلمينالعربعندالفيزباء686

شسحنةلهاليسالتىالنيوترينواتمنأنواعثلاثةإلىإضافة

سسالبة.لغسحنةفلهااللبتوناتبقيةأما.كهربائية

لافهي،اللبتوناتالكواركاتتشبهلا.الكواركات

لتكوندائماتتحدإنما،الطبيعةفيبمفردهاتوجد

الثابتةوالهدرونات.الهدروناتباسمالمعروفةالجسيمات

منتتكونالتيوالنيوتروناتالبروتوناتهيالوحيدة

هىال!صاركاتمننويتمنمتحدةمجموعات

!كوتحمل.التحتيةوالكواركاتالفوقيةالكواركات

ثلثتساويكهربائيةشحنةالكواركاتهذهمنواحدة

أيضاالفيزياءعلماءتعرفوقد.الإلكترونشحنةثلثىأو

الغريبة،الجسيماتمنها؟ثابتةغيركواركاتعلى

لتكونالكواركاتتتحدوقد،والقاعدية،وا!لسحورة

الهدرونات.مننوع003علىمايربو

بينالقوىبنقلالبوزوناتتقومالبوزونات.

البوزوناتمنالمعروفةالأنواعوتشمل.الجسيمات

البوزوناتأووالويكونات،والقلونات،الفوتونات

الأصلفىهىالتى-الفوتوناتوتحمل.الضعيفة

تحفظا!الكهربائيةالقوةالضوء-منجسيمات

يأتغيرأدللويكولاتويمكن.الذرةداخلالإلكترونات

اخر.نوعإلىاللبتوناتأوالكواركاتمننوع

بمعجلاتعادةتجرى.الجسيماتفيزياءأبحاث

،الإلكتروناتسرعةمنتزيدالأجهزةوهذه.الجسيمات

ماإلىتصلأنإلىالأخرىوالجسيمات،والبروتونات

الجسيماتمعجلاتبعضوترسلالضوء.سرعةيقارب

بهدفيصطدمأنيمكنالجسيماتمنواحداشعاعاهذه

الجسيماتمنشعاعينبعضهاوتنتجالجهاز.خارجثابط

يصطدموأنمتعاكسسين،اتجاهينفييضرباأنيمكن

علماءيعرفأنويمكنالجهاز.بداخلببعضبعضهما

فىتتحكمالتىالقوىعنالكثيرالشيءالفيزياء

الجسيماتبملاحظةوذلكاصطدامهاأثناءالجسيمات

.التصادمعنالناتجة

التصادممنالمنبعثةالطاقةتنتجالأحيانبعضوفي

منجزءمنأقلفيمعظمهايفنى،جديدةجسيمات

هذهمثلمساراتالفيزياءعلماءويتتبع.الثانيةمنالبليون

الآثارتصويرالطرقهذهومن:مختلفةبطرقالجسيمات

الموادبعضخلالمرورهاأثناءالجسيماتتتركهاالتي

يرسلجهازاتستخدمللتتبعأخرىطريقةوهناك.الشفافة

وتحول،خلالهمنجسيمأييمرعندماكهربائيةإشارة

الجسيماتممراتتركيبيعيدحاسوبإلىالإشمارةهذه

.التصادمعنالناتجة

كلعلىالتعرفإلىالجسيماتفيزياءعلماءويسعى

عنرياضيةن!يةاستنتاجوإلىالأوليةالجسيمات

تحملهاالتىالكتلأصليكتشفواأنيريدونكمالمملوكها.

عنتنتجالكتلهذهأنيعتقدفبعضهمالختلفة.الجسيمات

وجودأنغيرهيجز،بوزوناتتسمىالتىالبوزوناتفعل

.الانحتىمباشرةبطريقةبرهنتهتتملمالبوزوناتهذه

ميكانيكا؟الجسيماتمعجل،الذرةأيضا:انظر

الكم.

العدومانظر:.والمسلمينالعربعندالفيزياء

)الفيرياء(.والمسلمينالعربعند

علىالفيزياءمبادئيطقالذيالعلمالفلكيةالفيزبء

تحاولالفلكيةوالفيزياء.الفلكعلممنعديدةمجالات

والمجراتوالنجومالشمسيللنظامالماديةالطبيعةتحديد

وتطورها.وأصولهاكلهوالكون

منكثيراالفلكية)الطبيعة(الفيزياءعلماءويجري

التلسكوباتوتمكنهم.التلسكوباتبوساطةالدراسات

موجاتتطلقالتيالفضائيةالأجرامرصدمنابصريةا

حمراء.تحتوأشعةمرئيضوءأشسكالفىكهرومغنطسية

الراديويةالموجاتلدراسةالراديويةالتلسكوباتوتستخدم

وتبث.والمجراتوالنجومالكواكبتعكسهاأوتبثهاالتي

السينيةوالأشعةجاماأشعةالكونيةالأجرام!حتلف

إلى-يمتصهاالموجاتهذهومثل.البنفسجيةفوقوالأشعة

يمكنلاثمومن،الجويالأرضغلاف-كبيرحد

س!إلأرض.علىتلسكوباتبوساطةعنهاالكشف

مختبراتطريقعنالفلكيةالفيزياءعلماءبدراستهاويقوم

والصواريخالعلياالجوطبقاتمناطيدتحملهاخاصة

الفضائية.والمركبات

للأجرامالماديةالطبيعةعنالكثيرمعرفةويمكن

للموجاتالموجيةالأطوالدراسةطريقعنالسماوية

يعطيالمثالسبيلوعلىتطلقها.التيالكهرومغنطسية

يأمنالقادمالضوءينتجهاالتيالموجيةالأطوالنمطتحليل

هذأمثلويمكن.حرارتهودرجةكثافتهعنمعلوماتنجيم

تحديدمنأيضاالفلكيينالفيزيائيينالطفيالتخليل

يمكنهمكما،النجممنهايتكونالتىالكيميائيةالعناصر

العناصر.هذهكميةتحديدمن

المجرةأوالنجمحركةالفلكيةالفيزياءعلماءويقدر

منه.القادمللضوءالموجيةالأطوالفىالتحولبقياس

السماويللجرمالأزرقالضوءفيالتحولعلىويطلق

،الأطولالموجاتإلىأو-للطفالأحمرالقطاعنحو

الضخمةالحمراءالتحولاتوتشيرالاحمر.التحول

بسرعةتتحركأنهاإلىالنجوموأشباهالبعيدةللمجرات

الفيزياءعلماءمنكثيراهذاقادوقد.الأرضعنمبتعدة
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التيالنظرياتومنيتمدد.الكونبأنللاعتقادالفلكية

علىتنصالتيالعظيمالانفجارنظريةالملاحظةهذهتوفر

سنةبليون02أوعشرةنحومنذبانفجاربدأالكونأن

دراسة-أيضا-الفلكيةالفيزياءعلمفيالبحثويشمل

عاليةطاقةذاتجسيماتوهي،الكونيةالإشعاعات

فائقةوالمستعراتوالنابضاتالشمسعنناجمةأنهايعتقد

الأشعةدراساتوتساعد.النجومأنواعمنوغيرهاالتوهج

للعملياتأفضلفهمعلىالكونيةالفيزياءعلماءالكونية

.النجومهذهمثلداخلتحدثالتيالنووية

علم،،الفلكاللاسلكى،التلسكوبأيضا:انظر

الطيف.مقياس

علم.،لتقريسا:نظرا0لقريةاءلفيزياا

.لفيزياءان!:ا0ئعلموااء!يزيا

خواصيدرسالفيزياءمنفرعالئوويةالفيزياء

الفيزياءبدأتوقدوتفاعلاتها.وتراكيبهاالذريةالنويات

النشاطخاصيةباكتشافام009عامحواليفيالنووية

تطويرمكن،الحينذلكومنذ.الذرةونواةالإشعاعي

دراسةمنالعلماءباطراد،ودقتهاقوتهاتتزايدمعدات

أكبر.بتفاصيلالنويات

وتتكون.الذرةكتلةمن%9.99علىالنواةوتحتوي

،النيوتروناتهما،الجسيماتمننوعينمن

لهاوالبروتوناتتقريئا.الكتلةنفسولهما،والبروتونات

أيةالنيوتروناتتحمللابينما،موجبةكهربائيةشحنة

العنصرالنواةفيالبهروتوناتعددويحدد.شحنة

عدديحددبينما،الذرةإليهتنتميالذيالكيميائي

تمثله.الذيالنطرالنيوترونات

القوةأو،القويالتفاعلتدعىعطمةقوةوتربط

بعضهاوتحزم،النواةفيبالبروتوناتالنيوتروناتالنوويه

نفسلهايكونالنوياتكلفإنوهكذا،بعض،إلى

حتىانكمشتالأرضيةالكرةأنولوجدا.العاليةالكثافة

هذهفيقطرهافإن،ذريةنواةكثافةمثلكثافةلهاأصبح

فقط.كم.،هنحوسيكونالحالة

،البروتوناتمنمختلفةأعدادلهاالتيوالنويات

مختلفة.خواصلهايكونأنيمكن،والنيوترونات

الاخربعضهابينما،الكرةشكللهاالنوياتفبعض

بينما،صلبالنوياتوبعضقليلا.مسطحأوممدود

بعضهابينمامستقروبعضها.مرونةأكثرالاخربعضها

ألفا،جسيماتيدعىإشعاعاتلقائياويطلقمشعالاخر

أكثرشكلاتأخذلكىجاماوأشعةبيتا،وجسيمات

باستخدامالخواصهذهالفيزيائيونويفسراستقرارا.

الجديدةالأنوأعبسلوكالتنبؤلهمتتيحمعقدةنظريات

)النويات(.من

من،الذريةالنوياتعنالمعلوماتمعظموتأتي

معجليستخدموعادة.النوويةالتفاعلاتدراسات

منالسرعةعاليةدقيقةأشعةليحدثالجسيمات

ويحدث.الأخرىوالجسيماتوالنيوترونات،البروتونات

.بنواةالجسيماتإحدىتصطدمعندمانوويتفاعل

لتحليلالدقةالعاليةمعداتهمالفيزيائيونيستخدموعندئذ

التفاعل.أثناءالمنبعثةالإشعاعات

الطاقةمنكلفى،النوويةالتفاعلاتوتستخدم

)انقسام(انشطارويطلق.النوويةوالأسلحة،النووية

جداخفيفتيننواتين)اتحاد(واندماججداالثقيلةالنويات

الطاقةهذهتطلقماوعادة.الطاقةمنكبيرةكميات

لتوليدالانشطاريةالطاقةوتستخدم.ومنتظمةبطيئةبطريقة

لتصنيعالباحثونويعمل.بالطاقةالسفنولتزويدالكهرباء

وفيكهرباء.إلىالاندماجيةالطاقةلتحويلأجهزة

منكبيراعدداجدامختلفةظروفتجبر،النوويةالأسلحة

نفسفيالحدوثعلىالاندماجأوالانشطارتفاعلات

وأذريةقنبلةانفجارحدوثفييتسببمماتقريبا،اللحظة

هيدروجينية.

إلىالنوويةالفيزياءمجالفيالأبحاثقادتوقد

والتعقيمالأمراضوعلاجلتشخيصجديدةأساليب

،الأحوالأغلبوفي.النفطعنوالتنقيبالأغذيةوحفظ

النظائرتدعىإشعاعيانشطةنوياتالتقنياتهذهتستخدم

المشعة.

الفروعفىأيضامفيدةالنوويةالأبحاثأنكما

الفلكيةالفيزياءمثلحقولوفيللفيزياء،الأخرى

والكيمياء.الحيويةوالكيمياء

بمالنوويالسلاح؟النوويةالطاقة،الذرةأيضا:انظر

الإشعاعي.النشاط،الجسيماتفيزياء

الاقتصاديينمنمجموعةكانواافيووقىاطيون

عشر.الثامنالقرنأواسطخلالعاشواالذينالفرنسيين

أحدبوصفهالاقتصادلتطويرمهمةبأعمالأسهمواوقد

الواسعةنظرتهمجعلتهموقدألاجتماعية،العلوم

فىالعصريينالمفكرينأولالعلميللأسلوبواستخدامهم

الاقتصاد.علم

المصدرهيالزراعيةالأرضأنالفيزيوقراطيوناعتقد

فيهاتزيدالتيهيوحدهاالزراعةأنوظنوا.للثروةالوحيد

وقدلإنتاجها.المستخدمةالموادقيمةعنالمنتجاتقيمة
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ضروريتين،مهنتينوالتجارةالصناعةالفيزيوقراطيوناعتبر

مهنةبهاتزيدهاالتيالطريقةبنفصرالثروةلايزيدانولكنهما

لزراعة.كا

ش!سلإلاتغيرالمأضجارةواالحرفةأنيشعرونوكانوا

التجاريالنظامالفيزيوقراطيونوعارض.وموقعهاالثروة

التجارية.والقيودالسعريةللتعريفات

أخشاطاتق!تسوفالحكومةأنيطونالتجاريونكان

تستورد.مماأكثرأ!دولةاتصدرأنلتضمنالاقتصادي

اشراعيةالأراضياعلىواحدةضريبةالفيزيوقراطيونواقترح

منأخحرراأي-أخحرريةاالنرعةوأيدوا،التعريفاتمنبدلآ

الحكومي.النظام

وأهمالفيزيوقراطيينزعيماكويسنيفرانسواكان

خريطةوهوالاقتصاديالجدولاخترعوقد.مفكريهم

اقتصادلتصويرمحاولةأولهذهوكانتالإقتصاد،بيانية

خلاأ!اينتق!،المؤسساتمنمتداخلةسلسلةأنهعلىأمة

.مستمرةدورةفيالمالرأس

زيرةووممطتور!،ك!روبرتأنحاولتوقد

اقترحهااختىالإصلاحاتتطقأن،للماليةفرنسية

ملاكاعترض!ذأسكومع،أم774عامفىالفيزيوقراطيون

عامفجأةالفيزيوقراط!تنفوذوانتهىبشدةالأرض

.أم776

ديفيدصيوهانألفهاقصةفيسأسرة.أسرةلمجى،

السويسريةالأسرةعنوانتحتأم(.1-881)743

قصةوهيالصغار،الأربعةأولادهعلىليقصهاروبنسون

لقدسفينتها.تحطمتعائلةعنللأطفالمحبوبةمغامرات

إيمانويليوهانوابنههورسومهاوصورلعائلتهكتبها

ابناكتشافهاأعادمشواتوبعدأم(.837-)1782

وطبعه!أم(.083-1781)رودلفيوهانامعمهاخر

ك!ويعدنقحها.أنبعدام،813و1812فيالأخير

للقصة.مؤأغاأحياناوالابنالأبمن

البقاءأجلمنالسويسريةروبنسونعائلةوتناضل

يجبأنهالعائلةأفرادويتعلمالجزر.إحدىعلىوحيدة

لأنبالكتابالصغارالقراءويستمتعمعا.يعملواأنعليهم

مثلالتصرفويسيئونيتصرفونالأربعةروبنسونصغار

روبنسونتأثيرالكتابفيويظهر.الحقيقيينالأطفال

سفينتهتحطمتبحارعنروايةوهيأم(،71)9صوزو

الروايةهذهكانتوقد.جزيرةعلىوحيداوعاشأيضا

ذلكفيجدامحبوبةديفو،دانيالالإنجليزيالمؤلفبقلم

الوقت.

الفنونفيوعلامةأستاذافيسرودلفيوهانكان

وطنيةسويسريةأغنيةكلماتوكتب.السويسريةالشعبية

إيمانويلويوهان،فيسرودلفيوهانولدوقد.محبوبة

.بيرنفيجميعاوأبوهما،فيص!،

شرقيشمالأكم.بعدعلىيقعمنتجعاتعدفيسياد!

623.266فيعسبادنسكانعددبلغبألمانيا.ماينتس

جبالمنالجنوبيالمنحدرعلىوادشىوتقع،نسمة

هسيلولايةعاصمةأم،459عامشىوصارت.تا:نس

فيالموجودةالمعدنيةالمياهيناليعوتجذب.المستحدثة

مصدرا،السياحةصناعةوتعداشوار.:حولهافيسبادن

كانتالمنطقةينابيعأنكماأ!دخل.امصادرمنمهفا

عديدةاثاربقايااكتشفتوقد،الرومانلدىمعروفة

هوللمدينةاللاتينيالاسموكان.هناكاشومانيأطعصر

ألمانية.قبيلةوهيالماتياسيينمياهويعنيماتياكورم،أكوا

علىحماماتيعنىفإنه،فيسبادنالألمانياسمهاأما

المروخ.

ساحلعلىكريتجزيرةفىأثريموتعلمحيستوس

بناهقديمقصربقاياالموقعويضم.المتوسطالأبيضأجحرا

فيمينوسقصرأيضابنواالذينوهمفيستوسشالينويون

كموسوس.

عثروقدميسارأ،سهلفوقحافةعلىفيستوسيقع

العشرينالقرنبواكيرمنذالموقعفيالعاملونالأثريونا

القصريسمىمابني.قصرينبقاياعلىالميلادي

وأبالحريقإما،الاقدمالقصردمرأنبعدالجديد،

القصرتهدموقد،.مق0071عامحواليفى،بزشال

من)شعبالمسينيونغزاعندماحريقبسببالجديد

عامحوالىكري!(اليونانبلادمنالرئيسيالموطن

حكاملإقامةمقرافيستوسفيالقصركان..مأق045

وقرابين،الرياضيةالألعابكانتوربماالمينويين

.هناكتقامالدينيةوالطقوس،الحيوانات

فيالمهمةالأنهارمنفيستولانهرلهر.لمحيسلولا،

فيالنهريالنقلحركةبمعظميقوم،الشرقيةأوروباوسط

جنوبيفيكارباثيانجبالمنفيستولانهريبدأبولندا.

النهرويشق.الشمالنحودائريامجرىيتخذثمبولندا،

بحرفيفروععدةخلالمنيصبلموارلحمومدينة

فروعمنفرعقمةعلىغدانسكوتممدينة.البلطق

نوجات.فرعهوالنهر

كراكو.حتىالنهرطولعلىالخفيفةالزوارقتبحر

السنة.فىأشهرثلاثةإلىشهرينلمدةفيستولانهروتحجمد

ونهرالأودرنهرمنبكلفيستولانهرالقنواتتربط

وبيل.للملاحةصالحةأنهاروجميعها،نيمنونهرالدنيبر



986روندأ،فيشر

تبلغمنطقةيرويوهواكم،190فيستولانهرطول

2.كما29ر...مساحتها

القوارضمنأنواعلأربعةأسمالقارصالفيسكاش

الأراضيفيالسهولفيسكالقويعيعش.الجنوبيةالأمريكية

الأرجنتين.فيالخفيفةالأشجارذاتوالأراضيالعشبية

ذووهومميز.عريضألممودخطذيقبيحكبيربرأسويتميز

طولويبلغ.اللونأسودخشنطويلبشعرمغطىناعموبر

ويزن،الذيلمتضمنةغيرسم05نحوالذكرالفيسكاش

الأنثى.وزنضعفيساويوزنوهو،كجمأ.نحو

وهوجدا،واسعةأنفاقشبكةداخلالفيس!ساشويعيم!

الماشيةينافسولأنهالأنفاقهذهبسببالافاتمنيعتبر

العشب.على

جبالفيالجبليالفيسكاشمنالثلاثةالأنواعوتعيش

فرأءولها،الأرانبتشبهوهى.تشيليإلىبيرومنالأنديز،

الفيسكاشطولويبلغالظهر.علىسوداءوخطوطناعمة

وتحخذمجموعاتفييعيشأنهكما،سم35نحوالجبلي

.بالنباتاتويتغذىلهمالأجئالصخوروشقوقالأنفاق

9!ص!دبا!لمجلاصيد.كدبص.بالفدشلا،

ويشبه.المجريالصيدكلببالممأيضايعرفالشعر

لهولكن،الأخرىالشعرقصيرةالصيدكلابالفيسلا

22بينالفيسلاويزن.صدئذهبيلونذوصوف

يكتملعندماسم62-53نحوطولهويبلغ.كجم28و

قصير.ذيلوله،نموه

منجاءتالفيسلاسلالةأنالكلابخبراءويعتقد

سنة000.1قبلأوروباوسطإلىألمجريونجلبهاأصول

الوسطىأوروباسكاناستخدموقد.المجريونانظر:.تقريبا

قويصيدكلبالفيسلا

ثمالصقور،جانبإلىللصيدالبدايةفىالكلابهذه

صيدها.بعدواستعادتهاالطيور،مكانلمعرفة

.تيتيان:انظر.تيريالوفيسيليو،

ام(.481-)1762غوتليبجوهانفيشته،

مجالاتفيالألمانيةالعلومعلىأثر،ألمانيفيلسوف

والفكرالجمالوعلم(الطيعةورأء)ماالميتافيزيقا

الاجتماعي.

فريدريتعشمثلالفلاسفةبعضعلىفيشتهأثركذلك

أتباعمنفيشتهكان.هيجل.فو.وج.شيلنج

المذهبفكرةصاحبكانطإيمانويلالألمانيالفيلسوف

المثالي.

نأويؤكدالوجود.جوهرالعقلأنفيشتهويعتبر

منوبدلأ.الماديمإلعالمالتعاملوليدةليستأفكارنا

الكلى.المبدعالعقلمنجزءعقولنافإن،ذلك

النظريةاساسكتابهفيالأفكارهذهفيشتهتناول

السياسيةمؤلفاتهومنأم(.)497للمعرفةالكاملة

أم(.)808الألمانيةللأمةخطبالوطنيكتابهالكبرى

الألمانيةبالحضارةإيمانهعنفيشتهعبرالكتابهذاوفى

الوعيعلىكبيراأثراالكتابتركوقد.الوطنيةوبالروح

الألمافي.القومي

فيودرسألمانيا،فىبوتزنقربرامينا،فيفيشتهولد

كانكما،ام997عامإلىأم497عاممنجيناجامعة

اتهمأنبعدشعبيتهفقدأنهإلا،شعبيةذامحاضرا

عاممنبرلينجامعةفيالتدريسبهيئةالتحقوقدبالإلحاد.

وفاته.حينإلىأم081

ألمانى،كيميائىام(.919-)1852إملل!لشر،

لآبحاثهالكيمياءفىأم209لعامنوبلجائزةنال

وقامالسكر،علىللتعرفطريقةاكتشفوقد.الكثيرة

الأنزيماتوعمل،البروتيناتعلىألممامميةبأبحاث

كما.والكافيينالبوليكحمضمثلالبورينومشتقات

خلالوأجرى،الأصباغعلىأعمالهبسببأيضااشتهر

علىأبحاثاأم(189-191)4الأولىالعالميةالحرب

.أخرىوموادوالدهون،والزيوت،والمطاط،الكربون

فيبرلينجامعةفىودرسألمانيا،شمالفيفيشرولد

وفاته.حتىام298منالفترة

منصبشغلأم(.289-861)2ألدرولمحيشر،

8091عاميفيمراتعدةأستراليافيالوزراءرئيس

عاميوفيام139حتى0191عامومنأم،909و

.ام19وه4191

!خ!ئنلأ!رز!

كا!!يربر:
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إلىوهاجربأس!ضلندا،كروسهاوسفىفيشرولد

التشريعيةأطجمعيةعضواوانتخب.أم885عامأمشراليا

كما.أم398عامفيغمبيىدائرةعنكوينزلاندبمقاطعة

البرلمانفيأيضاكوينزلاندبمقاطعةبيوايدمنطقةمثل

كما.تقاعدهحتىأم109عاممنالفترةفيالاتحادي

عماليةاتحاديةح!صمةأولفيوالجماركللتجارةوزيراعين

لحزبزعيماأم709عامانتخبوقد.أم409عام

اللاتحادي.البرلمانىالعمال

الاتحادتقويةإضفيشرترأسهاالتىالحكوماتهدفت

قدو.الواحدةأجةالأ!شرااالأمةوبناءالأسترالىالفيدرالي

سمب!مشهوراأالأراالعالميةالحربأثناءفيشرأصبح

شلن!!.آخرزحتىرجلآخرلم!حتىوهورفعهالذيالشعار

لملكنهالإلزامييالعس!التدريبنظامأدخلوقد

الإلزامي.التجنيديساند

فيشرح!صماتأقرتهاالتىالمهمةالتشريعاتبينمن

أسككاخصأشتدشين،الكومنوأثمصرفإنشاء

أمحمال،اوتعويضات،القارةعبريمتدالذيالحديدية

والتح!3،املأمشراليةللصناعةالجمركيةالتعرفةوحماية

أصبحري.االشحنعملياتفيالفيدرالي

أم(.729-)1887فرانسيسجفريفيشر،

كانتردري،الأساقفةرئيساكان،اللامبثىفيشرالبارون

منأغترةافىشلهاإنجلترالأساقفةالأعلىوالرئيس

.ام619حتىام459

كبيراجهدابذلفقد،للأساقفةرئيساوبوصفه

الحربعقبوإداريانظامياالإنجليزيةالكنيسةلتحسين

أيضالمماعدكماأم(.459-1)!39الثانيةالعالمية

علىعملوقد.الكنيسةقوانينفىالنظرإعادةفي

أرجاءكلفيأوبريطانيافيوترابطهاالكنائستقارب

الكنائسلمجلسمشاركارئيساعملكما،العالم

الإنجليزيةالكنيسةلأدحساقفةرئيسأولوكان،العالمي

برئاسةقاموقد.الإصلاحعهدمنذالبابابزيارةيقوم

عامالثانيةإليزابيثالمل!صةتتويجيومفيالقداس

ليسترشايرفىهيلأون-هيغهامفيولدوقد.ام539

بإنجلترا.

أم(.1184029)آربثنوتجونفيشر،

الملكيالبحريبالأسطولالتحق،بريطانيأميرال

)1853القرمحربخلالوعمل،أم854عام

.أم409عامالبريطانيةللبحريةأميرأولوصارام(ء68

السفنتغييرالأسطولفيبهاقامالتىالإصلاحاتمن

بالنفط،تسيرأخرىإلىالحجريبالفحمتسيرالتىالحربية

م6091عامأدخ!كما

طرازمنالحربيةأسسفنا

البارجة:انف!إ.المدرعة

الحربية.

عامشيفيشرمنحوقد

فيشرالبارزنلقبم9091

عاموتقاعد.أس!جلفرستونيا

امشدعيانهإلاام،019

فيثرأ.صنالعالميةالحرباندلاعشية

أميرأوأ!بوصفهالأولىا

نأبعدأم519عامأيواحدبمعاملعدأ!واستقااصلبحر،

انظر:.جاليبولىفيبالإنزالالحلفاءخطةعلىاعترضر

الأولى.العالميةالحرب

.(-م291)5ديترتشديسكاو،+فدشر

الفنية)الأغانياللايدرمغنيأفض!منوواحد،ألمانىمغن

شهرةاكتمسبوقداللايدر.انظر:.عصرهفيالأدأنية(ا

معولأعماله،العديدةوتسجيلاته،الموسيقيةلحفلاتهعالمية

المرموقة.العالميةالأوبراشركات

وكان.الموسيقىفيهاودرسبرلينشىديس!صاووأسد

البراهمزبمفيام479عامفيالمسرحعلىلهظهورأوأ!

أطموتى.قداساتعزفألانيةموسيقىهـمى

خبيرم(.2691-0981)روئالدالسير!يشر،

عدةطور،الجنسيةبريطاني،والوراثةالإحصاءعلميفي

الأبحاثمنكثيراليومعليهايرتكزإحصائيةطرق

استخدامحولمؤلفاتهبينومن.الحدسةوالتجارب

فيللعاملينالإحصائيةالطرقكتابهالبحثفيالإحصاء

(أم)359التجاربتصميمأم(،)259البحثمجال

الوراثية.النظريةفيفعالآإسهاماأسهمكما

كمبردججامعةفىتعليمهوتلقىلندنفيفيشرولد

لمحانجلترا.

سيلفيافيشر،

مغنية(.م0191-6991)

.نديصوتذاتأسترالية

فيالرئيسيةالمغنيةأصبحت

فيالكائنةالملكيةالأوبرادار

.لندنفيجاردنكوفنت

جوندولينسيلفياولدت

مدينةفيفيشرفكتوريا

فيشرسيلفيانغمبمسابقةوفازت،ملبورن



196الكاردينال،ستدفانفيشينسكي

لتغنيفيهاتظهرمرةوأول.ام369عامملبورنفىالصن

،أم489عامفيكانتجاردنكوفنتمسرحعلى

وقد.ام589عامحتىالمسرخهذافريقفيعضواوظلت

الإنتاجفيالكوسشلنيكادورعلىكبيربنجاححظيت

الغناءبداتقدوكانتام(.)569لجنوفاالأولالبريطانى

دوروأدت،ام639عاميةالإنجليزالأوبرافرقةمع

ولزسادلرزمسرحعلىجلوريناإحياءفيالأولىإليزابيث

.لندنفي

كانام(.535-1)946جونالقديسفيشر،

بانجلترا.روتشسترفيالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةأسقفا

ليسالثامنهنريالملكبأنصرحلأنهرأسهقطحوقد

بيفرليبلدةفىفيشرولدإنجلترا.لكنيسةالاعلىالرأس

،كمبردججامعةفىعلومهوتلقىبإنجلترا،هلمنبالقرب

كليةبعدفيماوأسمم!ام،194عامقساعينقدوكان

فيعالمافيشركانكما.كمبردجفيجونالقديس

المهمة.الكتبمنالعديدذلكفيوكتبأيضئااللاهوت

الباباعينه،الإعدأمحكملتنفيذالحبسفيانتظارهوأثناء

اليومفيالآنالنصارىبهويحتفيكاردينالأ،الثالثبول

.عامكلمنيوليومنالتاسع

بريطانىمؤرخأم(.049-861)5لأ.هـ.ثيشر،

أوروبا.تاريخكتابهالتاريخيةأعمالهأبرز.وتربويوسياسى

منجاهداحاولللتربيةالبريطانيللمجلسرئيساكانولما

نظاميوسعأنأم189عامالصادرالتربيةمرسومخلال

اليومخارجالجزئيالتعليمطريقةبإدخالالقوميالتعليم

ولكن.المدرسةخارجالتعلمالأطفاللكلليتسنى؟الدراسي

القرار.ذلكتنفيذدونحالتالماليةالصعوبات

.لندنفيفيشرلورنسألبرتهربرتولد

-)1883يانوواريفتشأندريهفيشثسكي،

فيشنسكيأصبح.روسيودبلوماسيعامنائبام(.459

.أم509سنةثورةفيوشارك.ام209سنةفىثوريا

.ام029سنةفيالشيوعيبالحزبفيشنسكيالتحق

القاسيالعامالمدعيكانأم389إلىأم339عامومنذ

مفوضأصبحثم.الشيوعيالحزبتطهيرمحاكماتفى

للخارجيةوزيراوعمل.أم049سنةفيالخارجيةالشؤون

للوفدورئيسا،أم539عامإلى94911عاممن

مشهورافيشنسكيأصبح.المتحدةالامفيالسوفييتي

أوديسا.فيولد.الغربيالعالمضدبخل!

الهندوسية.الديانةفيالرئيسيينالإلهينأحد!يشدو

أعتقادحمسبفيشنوويتمتعشيفا.هوالثانىوالإله

يؤمنونوهم.الحافظويسمونه،عطوفةبطيعةالهندوس

للإنسانية.السعادةيكفلأنيحاولبأنه

فيمتجسداالأرضإلىالسماءمنفيشنويهبط

إذاأوكارثةالكونتواجهعندماأشكالهمنواحد

ووفقاوالإرشاد.المواساةإلىالإنسانيةاحتاجت

فيبالفعلظهرقدفيشنوفإنالهندولحمية،للمعتقدات

هماأهميةالأكثروالشكلان.رئيسيةماديةأشكالتسعة

وكانكريشنا.والإلهراماالأميرشكلفيظهوره

الرامايانا.الهندوسيةالملحمةبطلراما،مثلفيشنو،

بجافادالفلسفيالحوارفيفيشنوشارككريشنا،ومثل

باسمالمعروفةالأخرىالملحمةمنجزءاشكلالذيجيتا

إلىسيرجعفيشنوبأنالهندوسويعتقد.الماهابهاراتا

ذهبياعصراويبدأكلهالشرليمحقمايوماالأرض

للإنسانية.جديدا

،أسرة،جبتا،جيتابجافاد،رامايانا:أيضاانظر

علم.طير،لأساا؟وسيةلهندا

عددفرنسا.وسطفىالليرنهرعلىمنتجخيقع!يشي

الفترةفيالعالميةالحربأثناءوفي.نسمة03)527سكانه

فيشىمدينةكانت،أم429نوفمبر-0491يوليومن

فليبهنريالمارشالترأسوقد.المحتلةغيرفرنساعاصمة

فيالألمانيةالقواتاحتلتوحين.فيشيحكومة،بيتان

لحكومةمقرافيشيكانتفرنسا،كلأم429نوفمبر

الحالذلكعلىفيشيوظلت،الألمانبأوامرتأتمرفرنسية

قبضةمنالمدينةالحلفاءخلصعندما،أم449عامحتى

.الألمان

الاحتلالتحتفرنسافيهارزحتالتيالشهورفي

.الألمانمعالتضامنإلىيرمزفيشىاسمكان،الألماني

الفرنسيةالحكومةموظفيلأنالمعنىهذاالاسمأخذوقد

لتحقيقوالتسوياتالتنازلاتمنالكثيرقدموافيشيفى

منتجعاكانتفيشيأنالمعروفومن.الألمانيةالمطالب

الثانية.العالميةالحربقبلمشهوراصحيا

-ا09)1الكاردينالستيفان،فيشينسكي

بولندافيالكاثوليكيةالكنيسةرأسعلىكانأم(.819

للأساقفةرئيساأصبحوقد.وفاتهحتىام489عاممن

أصبحأنوبعد.ام539عاموكاردينالأ،أم489عام

البولنديةالحكومةسجنتهأشهر،لعدةكاردينالأفيشينسكي

التدين.ضدسياساتهالمقاومته

حينماام569عامللحكومةالمقاومةفيشينسكيقاد

سياسةيتبعكان.وفاتهوحتى،السجنمنسراحهأطلق

جاهر،المثالسبيلفعلى.الوسطىالحلولتحقيقهدفها
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ولكنه،الأخرىالشخصيةوالحقوقالدينيةالحريةبتأييد

ظنحينماوخاصة،الشيوعيينم!المكشوفالصدامتجنب

وخلاأ!بوأشهدا.فىروسىتدخا!إلىيقودأنيمكنذلكأن

سياستهساعدت،اليلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

والحكومة.الكنيسةبينالعلاقاتتحسينعلى

وعينوارسسو،منبالقربزوزيلا،فىفيشينسكيولد

علمفىدكتوراهعلىوحصل،أم429عامفيقسيسا

فىوشارك،لوبلينفىالكاثولي!صيةالجامعةمنالاجتماع

الحربخلاللبولنداالنازيالاحتلالضدالمقاومةحركة

أم(.459-1)939التانيةالعالمية

هماوالحفيدالجد،العراقملوكمنملكيناسم!يصل

منعضوينوكالاالثالىفيص!!والملكالأولفيصلالملك

الهاشمية.الأدصرة

بعدالعراقيحكمعربىملكأوليعد.الأولفيصل

.ام339و1885مابيزالفترةفيعاشوقدالعثمانيين

الامشقلاللهرايكونبأنالعربوعدواقدالإنجليزوكان

انتهاءوبعدمعهما.وقفواإذاالحرببعدبلادهمفيالتام

نأعيربمبالاستقلالسوريافيالمواطنونطالبالحرب

منها،الاستقلالتؤخرأع!البعدةوقامواماطلواالفرنسيين

سوريا.عنفيصلالأميرإبعاد

منوبالتخلص،بالحريةيطالبونأيضاالعراقيونكان

وعدهها:قد.عليهمضةالمفررالإنجليزيالانتدابسياسة

وتم.أ!راقايحكماأهلكاختيارههافورذلكدانهاءالإنجليز

مأ127011029فىأ!راقافىوطنيةحكومةأولتكوين

التالي:القرارأصدرتوجيزةبفترةتكوينهاوبعد

الأميرسموتتويجعلىالرأيبإجماعفصوتنا"اجتمعنا

نأعلىالطيعية،بحدودهالعراقىالقوعلىملكافيصل

حرةديمقراطيةنيابيةدستوريةحكومةيرأسملكايكون

وإنالغير.سلطةعنمنقطعةقيد،كلمنمجردةمستقلة

يسنالذيالمؤتمروجمعتشكيلهوبهتقومعملأول

أشهر".ثلاثةمدةفيوالدستورالقوانين

منعددتبعهوقد.العراقنحوفيصلالأميرتحرك

الحجازإلىلجأواقدكانواالذينالعراقيةالثورةرجال

وفى.التكريميةوالولائ!ابالحفلاتبغدادفىوقوبل.والشام

علىدستورياملكاتنصيبهتمأم219عامأغسطس11

.العراق

يوفقأنعليهوكانحرجةفترةحكمهفترةوكانت

وبين،التامألاستقلاللنيلوتسرعهمالمواطنينحماسبين

الاستقلاللإلغاءالفرصتحينفيالراغبينالإنجليزمماطلة

الأعمالمنكثيرإنجازعهدهفيتموقدالبلاد.واحتلال

وخارجها.البلادداخل

العراقيالدستوروضععصرهفيتم.الداخليةإنجازاته

العراقيينمنالختصينأفضللهاختاروقدم(4291)عام

توفيقالدكتورأمثالبالخارجالعليادراساتهمأكملواالذين

منالحقوقفيالدكتوراهشمهادةنالالذيالسويدي

.اسموربونا

كليةوطورت،نشرهعلىوعملبالتعليمواهتم

مبنىفىغرفثلاثتشغلكانتفقد،عصرهفيالحقوق

بها.لائقوكبيرخاصمبنىواصئا!ا،المحاكم

وعينداخليا،البلادأمناستتبابعلىفيصلعمل

ذلكومنيجيدونها؟التيالمناصبفىالمناسبتاشجال

نأرغموزارةبتكوينالسويديتوفيقللدكتورتكليفه

علمهغزارةمنعنهعرفلمافقط،سنة37كانعمره

والداخلية.الخارجيةوعلاقاتهأفقهوسعة

فقد.المفاوضاتللجاناختيارهحسنلهسجلومما

،كركوكبترولاتفاقيةلإجراءللتفارضلجنةاختار

بلتماما،الطرفينأرضتاتفاقيةإلىاطجنةافتوصلت

خيرةواختارالعربيةالبلادكلفييحتذىمثالأأصبحت

المحافلفىالعرأقتمثيلوفيالإنجليز،لمفاوضةالرجال

قضايافيهاتعرضكانتالتىالأمعصبةمثلالدولية

والاشوريين،الأكراد،قضايامثلوخطرةدقيقةعراقية

ونحوها.الحدودوقضايا

تأمينعلىالأولفيصلالملكعمل.الخارجيةإنجازاته

كلمعالعلاقاتبتوطيدفبادر.فيهأسسلاما!تحقية!،العراق

مقابلةعبدالعزيزالملكفقابلا!بلادهالتاخمةالدول

إيرانمعووقعبينهما.الامورتسويةعلىواتفقاشخصية

إنشاءعلىوعمل،أم929عامالجوارحسنإتفاقية

كلوحل،بنفسهإيرانوزار،طهرانفيعراقيةمفوضية

مشكلاتتشملكانتالتي،البلدينبينالمشكلات

ومشكلات،بالعراقالمزاراتومشكلات،حدودية

العراقيللوفدالدائمالمقرتأسيسعهدهفيتموقد.المقيمين

بجنيف.الأمعصبةفي

وبأعصابهالحاد،بذكائهالأولفيصلالملكوعرف

وقد.البديهةوسرعةالصدربرحابةعرفكما،الهادئة

وفاتهوبعدمميرا.واجتماعياسياسيااستقرارأللعراقحقق

واجتماعيةسياسيةمشكلاتوظهرت،الفتنبدأت

عامأغسطسمنالثامن،الجمعةيومتوفىوقد.عديدة

تصلبمنللعلاجإليهاذهبالتيسويسرافيأم339

المقبرةفىببغدادودفن،جثمانهنقلوقد.الشرايين

الملكية.

الفترةخلالعالق،غازيبنفيصلهو.الثانيفيصل

العراقملكإليهالوقد.ام589وأم359عامىمابين

عامينلمدةإلايحكملمالذي،غازيالملكوالدهوفاةبعد



396عبداللهبنتركيبنفيصل

ماتأنهالرسميةالأنباءذكرت،والدهماتوعندما.فقط

الأوروبيةالصحفأنغيرالقصر،فيسيارتهتصادمإثر

سياستهم.لخالفتهالإنجليزبيداغتيلأنهذكرت

علىملكاأصبحعندماعمرهمنالثالثةفيفيصلكان

دفةفأداروصياعبدالإلهالأميرخالهعينوقد.العراف

الحكم.

فيصغيرافيصلالملكفيهاكانالتيالفترةتلكوفي

وقد.تاريخهمنعصيبةفترةيعيشالعراقكانالسن

المتلاحقةوالأحداث،المثيرةبالتقلباتالفترةتلكاتسمت

المستويينإلىإضافة،بالعراقالداخليالمستوىعلىالمتغيرة

والعالمي.العربي

مأ939بدأتقدالثانيةالعالميةالحربكانت

إلىالدولكمسبعلىوالحلفاءالمحوردولوتنافمست

فيالعربيةالبلادتكونأنعلىالإنجليزوحرصجانبها.

تحديدفيواضحاوتدخلا،كاملةوصايةوفرضوا،جانبهم

العراقية.السياسةاتجاه

الوطنيينمنالأهواءمتضاربةسياسيهاتجاهاتظهرت

وعمت.والشيوعيينالعربالقوميينإلىالمحافظين

تاكفتوكلما.متكررةظاهرةوأصبحت،المظاهرات

الأمروزاد.للاهمشقالةودفعتهاالمظاهراتثارتحكومة

منهامراتعدةثارفقد،السياسةفيالجي!شبتدخلسوءا

الثاني.فيصلوالملكالوصىأبعدحيثام419عام

بالطائراتبغدادوضربوأعسكرياوتدخلواالإنجليزوخاف

فكانتالحياةتستقرولمنصابها.إلىالأموروأعادوا

.أخرىوتليهاالاستقالةإلىوتضطرتتعاقبالحكومات

نإبلأشهرخمسةإلىالحكومةعمرمتوسطوصلوقد

استقالتقد،الأيوبيجودتعليحكومةمثلبعضها،

معينةوزارةرئيسكانالتغيراتولكثرة.فقطشهرينبعد

وخيربمأخرىحكومةليرأس،مراتبل،أخرىمرةيعود

،حكوماتعشررأسالذيالسعيدنوريلذلكمثال

وغيرهما،حكوماتثلاثرأسالذيالسويديوتوفيق

الباجهجي.ومزاحمالصدر،محمودأمثالمنكثير

الملكتولىام539عاممايوفمهرمنالثانياليومفي

عبدالإله.الأميرخالهمنالد!شوريةسلطاتهالثانيفيصل

عملوقدالعمر.منعشرةالثامنةبلغقدوقتهاوكان

استشارةعلىالحكمتوليهمنذالثانيفيصلالملك

الذي،الزمنمنلفترةخالهبآراءوامشرشد.الختصين

فيصلالملكويعطييبتعدأنمنه،المقربينبعضنصحه

لهموكان.رجالمنيشاءمنبنفسهليختارفرصةالثانيم

الناستناسيعلىخالهابتعادوساعدارادوا.ما

الجميعوأمل،عصرهفيحدثتالتيالسابقةللخلافات

.جديدةبداياتفى

إلىالثانيفيصلالملكعمد.الخارجيةسياسته

الدولوبقيةالعربيةالدولودكسبسياسةاختيار

ودعا.تركيامعمعاهدةأقاموفدافرأس.أيضاالعالمية

فىوزارهم،بلدهلزيارةالعربورؤساءملوكمنجيرانه

بنسعودالملكالعربالملوكمندعامنوأول.بلادهم

العرافوزارالثانيفيصلالمللثدعوةلبىالذيعبدالعزيز

بزيارة-كبيرعراقيوفدمع-هوقامكما.أم579عام

.بالرياضسعودالملك

واضحة،سياستهكانتفقدللإنجليزبالنسبةأما

السياسيينخيرةاختاروقد.التعاونعلىمبنيةوكانت

ومعالإنجليز،معالخارجيةالمفاوضاتلإجراءالمحنكين

،والمساعداتالتعاونشمروطبشأن،كذلكالأمريكيين

.والقروضوالتسليحوالتدريب

الدولاتحادإلىالدعوةاشتدت.الأردنمعالاتحاد

الحكم.الثانيفيصلالملكفيهاتولىالتيالفترةفىالعربية

فياولفيصلالملكوفكر.بالفعلولمموريامصراتحدتوقد

العراق-بلداهماشحدأنفيالأردنملكحسينوالملك

سليلافالملكان،بسهولةذلكعلىالاتفاقوتم-والأردن

بينالاتحادووقع.العربتوحيدفييأملكانواحدجد

وتم،أم589عامفبرايرمنعشرالرابعاليومفيالبلدين

يكونأنعلىللاتحاد،رئيساالثانيفيصلالملكأختيار

غيابه.عندرئيساحسينالملك

وهنأتالاتحادبهذاخيراالدولمنكثيرواستبشرت

قامفقدالاستمرارالاتحادلهذايكتبلمأنهغير.الملكين

هذاعلىقضتبثورةأم589يوليوفيالعراقيالجيمق

الاتحاد.

فترةمنذالحكمإلىيتطلعالعراقيالجيشظل.مقتله

صدقىبكرانتفاضةمنها،محاولاتبعدةوقام.طويلة

ثمام389عامأخرىانتفاضةثمأم،369عام

،ام419عامالكيلانيعالىرثميدبقيادةثالثةانتفاضة

مهدها.فيأخمدتالتيالانتفاضاتمنذلكوغير

التىالهدوءفترةقاسمعبدالكريمبقيادةالجيشانتهز

اليومفىانقلابا،ودبرالثانيفيصلالملكعهدفىسادت

الملكأثرهعلىقتلم5891عاميوليومضعشرالرابع

ورؤساءالوزراءمنكبيروعددعائلتهوأفرادالثانيفيصل

السابقين.الوزارات
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مرخانبنمقرنبنمحمدبنسعودبنمحمدبنعبدالله

..المريديربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىبنإبراهيمابن

هو.ربيعةبنأسدبنىمنوائلبنبكرإلىنسبهموينتهى
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عشرالتاسعالقررفيالسعوديةالدولةحكامأحد

.يلميلادا

التديربشدةتركىبنفيصلالإماماتصف

وناهئابالمعروفآمرا،ومبادئهال!سلامبأحكاموالتمسك

إلىميالأ،التواضعكثيرالذكاء،متوقدوكانالمنكر،عن

اشتهر،والحروبأغروسيةاعلىومدرباشجاعا،العدل

الإداريةالأمورتسيرأنيضمنكي،عمالهعلىبالشدة

نأقبلالحربيةالأعمالومارس،يرامماعلىدولتهفي

سعودالإمامجيشمعفاشترك،الرسميةالمسؤوليةيتولى

انذاكعمرهيتجاوزوأ3،المكرمةمكةدخلعندماالكبير

عنالمدافعةأصسعوديةاالقواتمعوحارب،عشرةالخامسة

هـ،أ233عامباشاإبراهيمحاصرهاعندماالدرعية

.أم818

عاممنلىرالأمرت!!بمالح!ص!تركىبنفيصلتولى

منأضانيةاو،أم838-1834هـ،أ254أهـ2ء.

.أم865-1843هـ،أ282هـ-أ952عام

فيإنجازاتهأهم.الأولىالفترةفيوانجازاتهحكمه

بنمشاريعمهابنحركةعلىقضىأنهالأولىالفترة

مؤامرةودبروالدهعلىثارالذيسعودبنعبدالرحمن

علىالكاملةالسيوةمنذلكبعدفيصلوتمكن،قتله

المحليةالحركاتمنالرغ!اعلىالبلادفيالحكممقاليد

المناطقمنوغيرهاالدواسرمنطقةفىواجهتهالتى

أصشرقية.اوالمناطهتنجد،عاليةمناطة!فيخاصة،الأخرى

الح!-اجذوريثبتأنتركىبنفيصلحاولوقد

بمقاومةاصطدمتالمحاوأسةهذهلكنالجديد،السعودي

كانوألهحاصة،وقواتهباشاعليمحمدمنشسديدة

الدولةعنانفصالهإعلانبعدالخاصلحسابهيعملآنذاك

كانتالتي،العربيةالبلادحكمعلىوإصراره،العثمانية

فىضمهابعد،الامسيويةالقارةفىالعثمانيةللدولةتابعة

قواتباشاعليمحمدوجهز،زعامتهتحتواحدةدولة

بنخالدومعه،بكإسماعيلقيادةتحتكانت،كبيرة

فىعاشواالذينالسعودلينالأفرادمنوهوالكبير،سعود

حكامآخرالكبيرسعودبنعبداللهالإمامأخووهومصر

الثانية.السعوديةالدولة

معالصدامتلافياستطاعتهقدرفيصلالإمامحاول

أغوات،اتلكزحفوقفأيضاوحاول،المصريةالقيادة

وأسلحتهاالمعاديةالقواتلكثرةأضوفيقايحالفهلملكنه

ومدنجد،احتلالعلىعلىمحمدوإصرارالحدسة

هذااتضحوقد.العربيةالجزيرةإلىالجديدحكمه

جديدةمصريةبقواتنجدفىقواتهتعزيزفيالإصرار

ثمالقصيممنطقةإلىوصلالذيباشاخورشميدبقيادة

اضمووقعاتعدةوبعد،الرياضباتجاهزحفهواصل

منالأواخرالعشرفىذلكوكان،الاستسلامإلىفيصل

فيصلوارسل.أم838ديسمبرهـ،أ452عامرمضان

وهكذامنفيا،سنواتأردغنحوفيهاوعاش!القاهرةإلى

الدولةتكوينإعادةفيكلهالسعوديالجهدضاع

أ!سشقرة.اأغويةاا!سعوديةا

فيالسلطةأفرجت.الثانيةالفترةفيوانجازاتهحكمه

أهـ،256عاملندنمعاهدةبعدفيص!!عنمصر

مقدمتهاوفيالدوليةالظروفتغيرتأنوبعد،ام084

فجاءفقط.مصرولايةفيباشاعليمحمدسيادةتحجيم

رشيد،بنعبداللهالحميمصديقهعندحائلإلىفيصل

وشيوخوالزعماءالبلدانأمراءإلىباشسائ!!بعتومنها

،ومساعدةوترحيبودكلمعظمهممنولقيأغبائل،ا

الذيثنيانبنعبداللهمنافسهعلىأغرصةاأضاع:بذأسك

سعود،بنخالدمنبالقوةالسلطةعلىاستوأقدكاد

يحكمجاءإنهإذلهبمالنجديينتأييدكسبفىأغشله

فيصلتسلموهكذافعليا،باشاعلىمحمدباسماصبلادا

عمهابنمقاومةعلىقضىأنبعدنجد،فيالحكممقاليد

استعادةفيوبدأ،والسلطةالنظاموطدثم.ثنيانابن

المنطقةفيالأولىالسعوديةالدولةمنهاتتكونالتيالمناطق

عسيرمنطقةولاءإلىبالإضافة،الخليجومنطقةالشرقية

يها.وبواد

وأقام،العثمانيةالدولةجمعوديافيصلتفاهموقد

منطقةفيالقويالنفوذصاحبةبريطانيامعطيبةعلاقات

ذاتالكبرىالدولمععلاقاتهفىووازن،أحربىاالخليح

مشةوعشريناثنتيننحوالثانيةحكمهفترةودامت.أصلةأ

سادمستقرةثابتةسعوديةدولةتكوينفيقضاهامتواصلة

بقدرالبلادونعمتأرجائها،كلوالالممتقرارالأمن

كولونيلاللفتنانتتقريرفيوجاءالرخاء.منملحوظ

الإماموفاةقبلالرياضزارالذيالبريطانيبلىلويس

بعدالةاعترفتالشرقيةجمئالأطراف)إنبشهورفيصل

لهيسبقلمحكمهوأن،وصرامتهتركىبنفيصلحكم

ويوجههم،قبائلهجماحيكبحكانفقد،النجاحفيمثيل

التيهيوالصفاتالثوابتوهذهوالتحارة(.الزراعةنحو

الإمامجدهبسيرةشغوفاسعودالعبدالعزيزالملكجعلت

ترلمجما.لنفيصل

اليومفيالرياضفيترجممابنفيص!طالإمامتوفى

.أم865هـ،ا282عامرجبمنوالعشرينالحادي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التانيةالسعوديةالدولةعمداللهل!تركي

السعوديةسعودلنحالد

سعودآلعدالرحمنبنعمدالعريرالأولىالسعوديةالدولة

ثيادسعبداللهالتالثةالسعوديةالدولة
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بنعبدالعزيزبنفيصلام(.759-ا609هـ،ا593

بنمحمدبنعبداللهبنتركيبنفيصلبنعبدالرحمن

موسىبنإبراهيمبنمرخانبنمقرنبنمحمدبنسعود

إلىنسبهموينتهي.المريديربيعةبنمانعبنربيعةابن

العربيةالمملكةملك.ربيعةبنأسدبنىمنوائلبنبكر

م(.5791-4691هـ،أ593-381)4السعودية

صفرفيعبدالعزيزبنفيصلالملكولد.وتعليمهنشأته

لآبيتفيوتربى،أم609أبريلهـ،أ432عاممن

بخمسةوضعتهأنبعدأمهتوفيتحيث،لأمهجدهالشيخ

لآعبداللطفبنعبداللهالشيخبنتأمهولأنأشمهر.

فيتعليمهتلقىوقد.صالحةدينيةنشأةنشأأنهنجد،الشيخ

بنعبداللهالشيخلأمهجدهيدعلىالدينأصول

الفروسيةفنعلىيتدربأخذوكبرشبولما.عبداللطيف

دوما،أبيهمجلسيحضرفكان،والسياسةوالإدارة

وكان،ومناقشاتهومحادثاتهأقوالهإلىبإصغاءويستمع

ويستمع،أبيهمجلصعلىيفدمنآراءمنكثيرايستفيد

السياسيةالمسائلمنكثيرحولوتصوراتهممقترحاتهمإلى

مبكرا.مواهبهفصقلت،والاجتماعيةوالاقتصادية

سنةأربعينفيصلالملكأمضى.با!للكومبايعتهخبرته

الإدارةمسؤولياتمهامويمارسالعسياسة،فييعمل

أثناءوكذلكعبدالعزيز،الملكأبيهحكمخلالوالحكم

فيطويلةخبرةبذلكفاكتسبسعودبمالملكأخيهحكم

السعوديةالدولةلقيادةأهلتهالسياسيةوالتجربةالممارسة

بهنوديوقدفيها.والقيادةالحكممقاليدتسلمأنيوم

ما649اهـ،384عاممنالاخرةجمادى27فيملكا

للعهد.ولياعبدالعزيزبنخالدأخوهوعين

ابنهعبدالعزيزالملكدرب.ومنجزاثهأعمالهأهم

لزيارةفانتدبه،صغرهمنذالسياسيةالشؤونعلىفيصلأ

الأولىالعالميةالحربأعقابفىعنهنيابةوفرنسابريطانيا

أوروبادولمنعددلزيارةوأرسلهأم(،191-819)4

السياسيةالتطوراتلشرحام269هـ،أ434عامالغربية

بوتقةإلىوضمهالحجاز،توحيدبعدالعربيةالجزيرةفي

الشكرالدوللهذهوليقدم،الحديثةالسعوديةالدولة

منحتهوقد.الحديثةالسعوديةبالدولةلاعترافهاوالامتنان

وهو،السادسجورجملكهاإياهمنحهرفيغاوسامابريطانيا

الزيارةهذهوأردف.وميخائيلجورجالقديسينوسام

تغييرإثرام329هـ،ا035عامالغربإلىأخرىبزيارة

إلىوملحقاتهونجدالحجازمملكةمنالسعوديةالدولةاسم

السعودية.العربيةالمملكة

فيالسعوديةالعربيةالمملكةوفدفيصلالملكترأس

القضيةلمناقشةأم939أهـ،358عامالمنعقدلندنمؤتمر

له.اللهغفرسعودآلعبدالعزيزبنفيصلالملك

كما.ا!لستديرةالمائدةمؤكلرباسموالمعروف،الفلسطينية

الأمهيئةميثاقعلىالتوقيعفيومثلهابلادهوفدترأس

كاليفورنيابولايةفرأنسيسكوسانمدينةفيالمتحدة

،أم459هـ،ا436عامالأمريكيةالمتحدةبالولايات

.الأخرىالمؤتمراتمنكثيرفىشاركقدذلكقبلوكان

فيصلاابنهعبدالعزيزالملكأرسل.الحربيالمجالفي

لتهدئةعسيرإلىالمتجهةالسعوديةالقواترأسعلى

فىذلكوكان،الأمنالشتبابعلىوالعملهناكالوضحع

اليمنيةالحربفيأيضاوشارك،أم229هـ،ا034عام

الدولةانظر:.ام349هـ،ا352عامالسعودية

الثالثة.السعودية

عدةفيصلالملكتقلد.والحكمالإدارةمجالفي

عهدوأثناءعبدالعزيزالملكأبيهعهدفىقياديةمناصب

عامالحجازعلىلهنائباأبوهعينهفقدسعود؟الملكأخيه

عامالشورىلمجلسرئيساعينهثمأم،269اهـ،344

عامالسعوديةللخارجيةوزيرأولثم،ام279هـ،أ345

فيللخارجيةوزيرأولبذلكويعدام039هـ،أ934

الثالثة.السعوديةالدولةانظر:.الحديثةالسعوديةالدولة

ثمسعود،الملكأخيهعهدفيالعهدولايةفيصلوتولى

عبدالعزيز.بنسعودانظر:الوزراء.لمجلسرئيساأصبح
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فائقةعنايةفيصلالمللثاعتنى.الاقتصاديالمجالفي

والزراعة،الصناعةوشؤونوالمالالاقتصادبمجال

الريمشروعمثلالزراعيةالمشروعاتوخاصة

ومشروعالأحساء،فىالرمالومشروع،والصرف

تنميةومشروخأبها،سدومشروع،الزراعىحرض

التسلي!وبنك،الحيوانيةالثروةتنميةومشروع،الغابات

الطابعذاتالمشروعاتمنوغيرها،الزراعى

الزراعية،الرقعةزادتفقدذلكعلىوبناء.الاقتصادي

التىالمشروعاتوشجعتالبور،الأراضىوامشثمرت

عنبالتنقيبأسدولةاواهتمت.الشربمياهعنتبحث

لهذاوأنشأت،أصسعوديةاالعربيةالمملكةربوعفيالمعادن

بترومين،قالمعادنللبترولالعامةالمؤسسةالغرض

ذاتالصناعيةالمشروعاتدعمعلىالدولةوحرصت

الأهلى.الطالغ

الملكعهدفىأضعبيماواالعل!انالاللعليم.مجالفي

ودورالعلمافائدةيقدركانلأنه،خاصةعنايةفيصل

بشك!!فشحع،واردهارهالمجتفوتقدمهخدمةفيالعلماء

العامالتعليمدائرةووشع،العسعوديةالفتاةتعليمخاص

ومناهجه،ومرافقهالتعليمأجهزةوحدث،الجامعىوالتعليم

للدراساتالمبتعثينالطلابعددوارتفع،ميزانيتهوزاد

التطجيقىالتعليممجالفىخصوصاوالجامعيةالعليا

الدراسيةوالكتبالماليةالمنحالدولةوقدمت.والفني

بهوالاهتمامالعلمتحصيلعلىلهمتشجيعاللطلاب

عليه.والمواظبة

لحىإصلاحات!نفيصلالملكبهقاممايقتصرلم

الإصلاحاتأجشملتعداهابلآنفا،ذكرتالتىألمجالات

ورعاية،الاجتماعىالضمانمثل،الاجتماعيةالشؤونفي

التربيةودور،الاجتماعيةالرعايةودور،الشباب

الاجتماعيةوالتأمينات،والعمالالعملونظام،الاجتماعية

والجوية،البريةالمواصلاتسبلبتطويراهتمكماوغيرها.

خدمةوتحسينواللاسلكيةالسلكيةبالمواصلاتوالعناية

الحديدية.السكك

لقضاياودعمعونكلعبدالعزيزبنفيصلالملكقدم

وتحرير،الفلسطينيةالقضيةرأسهاوعلىالإسلامىالعالم

نأتمنىولطالمااليهود.الصهاينةيدمنالأقصىالمسجد

للمسلمينوقدم.تحريرهبعدالأقصىالمسجدفىيصلي

اسموظ!!الشريف!ت،الحرمينبتوسيعأمريومجليلةخدمة

فيماثلة:اطسلإتالإسلامسبيلفيوأعمالهفيصلالملك

وعقولهم.المسلمينأذهان

السياسيفيصلالملكنهجتركز.السياسىنهجه

البلادحمايةأهمها:منالتوابتمنمجموعةعلى

والإسلاميةالعربيةهويتهاوعلىاستقلالهاعلىوالمحافظة

بموالإسلاميةالعربيةالدولبينوالتنسيقأضعاونامجالفي

وعلىعليهومحافظاالعربيةالدولجامعةتجيثاقمتمسكا

منوغيرهاالمملكةبينالمبرمةهـالمعاهداتالاتفاقياتجميع

كاهلعلىالملقىالإسلامىالواجبخلاأ:من.الدول

فىفيصلالملكنشطفقد،أصسعوديةاأحربيةاالمم!صة

العربىالتعاونوإلى،الإسلامياضضامناإلىأ!دعوةا

الدوليةومصالحهاالإسلاميةالأمةخيرأجلمنالإسلامى

التضامنحركةمشروعتبنىفقدلذا،العامومستقبلها

العالمدولبينوثيقتعاونإقامةإلىالراميةالإسلامي

الأخطاروجهفيالإسلاميةالأمةوأضقف،قاطبةالإسلامى

إسلاميمؤتمرعقدإلىفدعاديارها.وتقتحمتهددهاالتى

جليلانفعاانعقادهمنيرجوالقمةمستوىعلىيكون

رابطةانشئتوقد.بقاعهمشتىفىوالمسلم!تأ!لإسلام

عقدتنطمفيالريادةلهاكانتاشتىالإسلامىأصمالعا

يذمن17الأحديومفيالأولالإسلامىالقمةمؤتمر

مفهومولترسيخ.أم659أبريل18هـ،أ384الحجة

زياراتبعدةفيصلالملكقام،الإسلامىأضضامنادعوة

الإسلامي.أ3العاابلدان

الثالثالثلاثاءيومعبدالعزيزبنفيصلالملكاستشهد

مارس25هـ،أ593عامربئالاولشهرمنعشر

بنخالدالملكعهدهوليالحكمفيوخلفهأم،759

عبدالعزيز.

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

السعوديةسعودأ!آعدالعزيزلناسدحا

سعودآلعبدالرحم!بنعبدالعزيزأضةأخااأ!سعوديةاارر:لةا

سعودآلعبدالعزيربنفهدسعودآلعبدالعريربرصعود

تكونماعادةالتيالأراضيعلىتطغىمياهالفيضان

المنازلتتلفلأنها،ضارةالفيضاناتوغالبية.جافة

تاركة،للتربةالعلياالطبقةتحرفوقد،الممتلكاتوبعض

منحذرهمالسكانيأخذلاوعندماعاريا.الأرضسطح

وقدهائلأ.دماراتجلبالعخيفةالفيضاناتفإن،الفيضانات

نأويمكنشواطئها.علىوالبحاروالبحيراتالأنهارتفيض

سبيلفعلى،مفيدةالأحيانبعضفيالفيضاناتتكون

مبكر-وقتفى-النيلنهرفيضاناتساعدت،المثال

وجعلتومصر،السودانفىخصبسهلبناءعلى

العالم.فيالأقاليمأخصبمن-النيلواديالفيضانات

،الجنوبمنالخصبةالتربةأخيلانهرمياهجلبتفقد

النهر.لهذاالفيضيالسهلعلىالفيضانمياهلترسبها

النهريةالفيضانات

عنالأنهارمعظممياهتفيض.النهريالفيضان

مانهرمياهطغتفإذاتقريبا.سنتينكلواحدةمرةهـبراصا



796الفيضان

إذاأمافيضانا،تسببفإنهاالسكانفيهايعيشمنطقةعلى

عندئذسكانفيهايعيم!لاأراضعلىمانهرمياهفاضت

.فيفانحالةفيإنهيقال

والجليد،الثلوجذوبانمعالأمطار،هطولتزامنيعد

.الفيضاناتلحدوثعليهاالمتعارفالأ!مبابأكثرمن

عشرةإلىالنهرمياهتصلأن،الظروفهذهتحتويمكن

وتنتج.مجراهفيعادةتجريالتيالمياهأضعاف

حين،الغزيرةالفجائيةالأمطارعنالوامضةالفيضانات

علىتعمل،جداولأونهيراتظهورالأمطارهذهتسبب

النهرمياهفتتجاوز،فجائيةرةبصمالنهرمياهمستوىرفع

عامهطل،المثالسبيلفعلى.المجاورةالمناطقإلىضفافه

المنابععلىساعة24خلالملم023يقاربمام5291

لمانجلترا،ديفونفيالشرقيلنونهرالغربيلنلنهرالعليا

وتغلغل،ضفتيهفاغرقتالغربيلنن!مياهفاضتحيث

شخصا،23فقتل،ماوثلنبلدةداخلجارفسيل

تحدثماوغالئا.مأوىبدونشسخص0001وترك

عندما،والصحاريالجبليةالمناطقفيالوامضةالفيضانات

الجاقالأوديهوالعنيفةالنادرةالرعديةالعواصفتحول

هائجة.سيولإلى

ذإ،العنيفةبفيضاناتهاالكبيرةالأنهارغالبيةتشتهر

يسببهلماالصينمأساةهيهوانجنهرعلىالصينيونيطلق

أسوأفيحتفهمصينيمليوننحولقىحيثدمار.من

دماراتسببمافغالبا،فادحةأضراراتسببأنيمكنالفيضانات

معالغزيرةالأمطارمياهتترافقعندماخاصةالسكانيةالتحمعاتفي

مستوىفوقالأنهارفيالمياهمنسوبيرتفعحيث،الثلوجذوبان

ضفافها.

كوارثحدثتكماام.887عامللنهرفيضان

في،وروافدهالمسيسيبينهرطولعلى،الفيضانات

أوهايووادياجتاحت،المثالسبيلفعلى.المتحدةالولايات

أكثرقتلتعنيفةفيضاناتوروافدهماالمسيسيبوووادي

نسمة.المليونيقاربماوشردتشخصا،135من

ولايتيفىالأنهارمياهفيضانبسببهائلدماروحدث

،غزيرةأمطارهطولبعدأم729عاموبنسلفانيانيويورك

بقاءإلىبالإضافةدولار،بلايينثلاثةتعادلخسائرفسببت

فيضانام399عاموشهد.مأوىبدونشخصألف15

الأمريكيالغربيالوسطفيوالمسيسيبيالميسورينهري

47وبقيدولاربلايين01بلغتماديةخسائرإلىأدى

.مأوىبدونشسخصألف

عامتاريخهافيفيضانأسوأحدثالهند،وفي

اسشد،واديأعالىأرضيةهزةضربتعندما،ام084

سداضخمةصخرةبموجبهشكلت،أرضيتصدعفحدث

السدهذاخلفبحيرةفتكونت،الواديذلكفيطبيعئا

حتىالسداندثرأنوما.م003وبعمقكم06بطول

علىمياههفاضت،الواديأسفلجارفسيلاندفع

.السكانمنالالافبحياةفأودتالمجاورةالأراضي

حيثمنفيضانأسوأحدثفقدأستراليا،فيأما

بينمنشخصا98غرقعندما.أم852عامالضحايا

ويلز.نيوساوثولايةفىغنداجاييقطنوننسمة052

المناطقعلىعنيففيضانطغىأم169عاموفي

16فأغرقكوينزلاندبولايةكليرمونتفيالمنخفضة

وأمطارعواصفسببتأم759عامخريفوفيشخصئا.

وفكتوريا،ويلزنيوساوثولايتىفيفيضانامتواصلةغزيرة

بواديسنةخمسينمدىعلىفيضانأعنفسنةبعدتبعه

.موراينهر

فىعادةالنيلفيضانيبدأومصرالسودانوفي

منتصففيذروتهويبينعامكلمنيوليوشهرمنتصف

الفيضاناتأسوأوحدثتسبتمبر،بنهايةوينتهىسبتمبر،

غطتحيثام889وأم469عامىالعشرينالقرنفي

.الحيواناتمنالكثيرونفقوالقرىالمزارعمنالكثيرالمياه

الممطرةالأعاصيربسببتحدث.السواحلفيضانات

قبالهالمياهتدفعحيث،العنيفةالأعاصيرمنوغيرها

فيمتوغلةالبحارشواطىءالأمواجفتتجاوزالخلجان

ارتفاعإلىعنيفإعصارأدى،ام079عامفي.اليابسة

إلىأدىمما،البنغالخليجفيالمياهومنسوبالأمواج

فيالساحليةالفيضاناتعنناتجةكارثةأكبرحدوث

أغرقتبنغلادشساحلضخمةأمواجضربتفقد.التاريخ

قطعانمنكبيرةأعدادنفقتكماشخص،ألف266

.المنازلملايينودمرالمحاصيلالفيضانوأتلف،الماشية



الفيضان896

ئميصىأحسهلا

المضارلمعسدالفيضادلممعسد

تحبزلكيالألهاربعصامتدادعلىالسدودعادة:تىصفتيه،علىاماء:يميصأحادي،امستواهفوقثهر!ىيرتمإلماءعدمايحدثالفيفمان

الأرضأيللمصالميضيالسهل!قطتعصعا!ةلصورةأعيضادا!مياهاحر،الحههدهمث!!وقحتىاصدرايفيصقدواحسارتفاعها،عندالمياه

واسعة.مساحاتأضعمىاسهرامياهتميض!قدالعمصأ!ةأسااالفيصالاتفيألهغير،أغريمةاالمسحمضة

السواحلعلىأغيضاناتاالجويةالمنخففماتوتحدث

المنخفضاتتكونعندمافأحيانا،.الأوروبيةللقارةالغربية

قويةرياحهبوبيتزامن،الشمالبحرفوقالجوية

البحر،مياهارتفاعيسببمما،مرتفعمدوظهور

عامففي.أخربيةاالسواح!!امتدادهالكلىمدفيحدث

انتىالأمواخاارتفاعإلىالأعاصيرهذهأدتأم،539

الهوأضديةأعسواحلاعلىالحواجزتحطيمإلىبدورهاأدت

تحدثكما.أسةأسدامساحةمن%4منأكثرفأغرقت

لإنجلتراالشرقيالساحما!علىالمدمرةالساحليةالفيضانات

بماالإقليمهذاسطحلهبوطونظرا.لندنمنطقةفيهابما

تقديراتحس!،عام001كلسم3.يعادل

حرارةدرجةارتفاعإمكاليةإلىبالإضافة،الجيولوجيين

مهددةلندنفإن(،المحميةالبيوت)ظاهرةالارضلممطح

الهائج.المدحالاتبحدوث

عنهاينتج،متلاطمةأمواجاوالبراكينالزلازلوتسبب

الموجةالأمواجمنالنوعهذاويدعى.ساحليةفيفمانات

كراكاتاوبركانثارعدما،ذلكومثالالزلزاليةالبحرية

أحدث،أم883عامجاوهجزيرةغربيسسوندامضيقفي

مافقتلت،م03إلىعلوهاوصلزلزاليةبحريةأمواجا

السفنبإحدىوقذفتشخص،000.03منيقرب

اليابسة.فوقكم5.2

العاتية،والرياحالأعاصيرتحدث.الأخرىالفيضانات

فقد.البحيراتشواطئامتدادعلىساحليةفيضانات

بصورةالمياهتتحركعندما،الفيضاناتهذهمثلتحدث

وتسمى.منتظمةوبصورةآخرإلىجانبمنفجائية

السيش.الحركةهذهمثل

فيضاناتكالسدودالمنشآتبعضانهيارعنأيضاينتج

إيطاليا،فىفايونتسدانهارأم639عامففى.مدمرة

شخص.008.1عنلايقلمالحياةأودىفيضانافأحدث

بعضفيالبشريةالأنشطةأدت.الفيضانفىالتحكم

أزيلتعندماوبخاصة،الفيضاناتفداحةزيادةإلىالمناطق

تمتصأنمنفبدلآ.الزراعيةالأراضيواستنزفقالغابات

فيالأمطارمياهفإنالأمطار،مياهالطبيعيةوالنباتاتالتربة

العاريةالأرضسطحعلىمبالثرةتنسابالجرداءأطناطقا

فإنها،كبيرةبكمياتالمياههذهكانتفإذاالأنهار،نحو

فيالمنجرفةوتتجفالتربة.الوامضةاغيضاناتاتسبب

منوللحد.الجاريةالمياهمنسوببذلكرافعةالأوديةقيعان

وزراعةالسدودإقامةالأمريتطلب،الفيضاناتهذهخطر

التنظيفأيضاوينبغي.المكشوفةأصسفوحاعلىشجارالأ

للأنهارالطبيعيةالضفافوتقوية،الواديلمجرىالدائم

مرتفعة.بحواجز

السواحلعلىالحواجزببناءالمهندسونيقوم

النهرية،الفيضاناتخطرلدرءالترابيةوالسدود،البحرية

،رمال،معبأةأكياسبوضعمؤقتةلصورةيتمالفيفهاناتفىالتحكم

!عالرمليةالأكياسلرصالعماليقومحيت،الصورة!ىيدركما

باطراد.منسوبهيرتفعالديالمياهتدفقلمعأونتاريولحيرةساحلامتداد

عنالنابخالبحيراتفيضانفىللتحكمالطريقةهذهتستحدمكما

التديدة.والرياحالأعاصير



1996فيفكنند

عنبعيداالبحرمياهعلىللإبقاءالممطرالإعصاروحواجز

ضخمانظاماالهولنديونأقام،المثالسبيلفعلى.اليابسة

أراضيهمتهددالتيالبحرمياهلدرء،المائيةالحواجزمن

سطحمستوىتحتيقعمساحتهاخمسيإنإذ،الساحلية

البحر.

حجريةجدرانبعملأ!ساحليةاالمدنبعضأيضاتقوم

إلىبعضهايلجأكما.اليابسةإلىالعاليالمدمياهولوجتمنع

انجرافلمنعالخشبمنمصنوعةحواجزإقامة

المناطقبعضفيالرمليةالكثبانوتزرعالشواطىء.

لتشكلوتجميعهاالرمالتثبيتعليفتعملبالأشجار،

المرتفع.المدفيضانتصدحواجز

تعانيالتيالنهريةالمعابربعضالمتحركةالحواجزتحمي

سلسلةأقيمت،بلندنولويتشرفعند.المرتفعالمدمياهخطر

حواجزلتشكل،المتحركةالفولاذيةالبواباتمن

تدورحيثالتايمز،نهرطولعلىالساحليةللفيضانات

فيالماءتحتوتغمر،إسمنتيةدعاماتحولالبواباتهذه

حركةتعطللابصورةإليهاالحاجةعدمعندالنهربطن

تقوم،مرتفعمدحدوثاقترابوعندالنهر.فيالملاحة

،البواباتتلكبموجبهترفعتحذير،بإصدارالمعنيةالجهات

هذابناءاكتملوقد،لندنمدينةاجتياحمنالمياهلتمنع

.أم829عامالمشروع

فقطالمهندسونيقوملاالفيفمان.خسائرمنالحد

بمحاولاتأيضايقومونوإنما،الفيضاناتمنالحدبمحاولة

بعضمحاولاتهمتشملإذخسائرها،منللتقليلأخرى

الفيفيةالسهولفيدأئمةمراقبةلإقامةالخاصةالترتيبات

البرامجبعضتشملكماللماء،مقاومةالأبنيةوجعل

وسائلتقديم:مثلالفيضاناتضحايالمساعدةخططا

الوقتفيوإغاثتهمحياتهممحلىوالتأمينوالإجلاءللتحذير

المناسب.

لخطرالمعرضةالمناطق-!ديدالعلماءباستطاعة

علىالحكومةأبقت،المتحدةالولاياتففي.الفيضانات

بدونالمائيةالمجاريامتدادعلى،الأرضمنضيقشريط

كما،الفيضانبمساربالأشرطةهذهوتسمى.استخدام

حول،شاسعةمناطقالسكانيةالتجمعاتبعضحددت

للزراعة.أوللسياراتمواقفلاستعمالها،المائيةالمجاري

إذا،الفيضيةالسهولضمندائمةمبانإقامةويمكن

تبقىالتيالتقنيةعلىويطلق.الفيضاناتلتقاومصممت

هذهوتتضمنالفيفمانمانعالمبانيخارجبموجبهاالمياه

إنشائيةمواداستعمالأو،الأرضعنالأبنيةرفعالتقنية

للماء.مقاومة

خسائرمنالتقليلفيكبيرادوراالجويالرصديؤدي

بالأعاصيرتتعلقتحذيراتيصدرعندما،الفيضان

منكبيربشكلالتقليلبذلكيأملفهو،والفيضانات

أيةوعلى.الممتلكاتفىالخسائرمنوالحدالأرواحإزهاق

وستصبح،فيضانحدوثحالةفيالمآسيستستمرحال،

.ضحاياهلمساعدةجداضروريةالدوليةالإغاثات

الكارثة.السد،؟الطبيعيةالمواردصيانة:أيضاانظر

مؤدف.م(1471-61)78نطونيوأ،فيفالدي

الإيقاعيةالموسيقىمؤلفيأكثرمنواحد.إيطاليموسيقى

كتبوقد.الباروكموسيقىخصوصاإنتاجا،،واللحنية

موسيقىمنوالكثيرموسيقيةمسرحية05نحوفيفالدي

كانتآلةلكلالكونشيرتوألحانمنومئات،الكنيسة

تقريبا.الوقتذلكفيمعروفة

أثرتالتيالباروكموسيقىتطويرفيفيفالديساعد

موسيقىمؤلفيمنآخروعددباخسبستيانجوهانعلى

بكونشيرتوباخاعجبوقدلاحقا.أتواالذينالباروك

والأرغن.،القيثاريالبيانلآلتيمنهاعشرةوأعد،فيفالدي

أعمالهأهموألفبارعا،كمانعازففيفالديكان

المعروفةالأرلغالكمانكونشيرتوألحانوتعد.الكمانلالة

تعدكما.مؤلفاتهأفضلام(،725)الأربعةا!لواسمباسم

اسمتحتالمنفردللكمانالموسيقيةالفصولمجموعة

المؤلفاتأكثرمنواحدةام(،117)أرمويكوليسترو

فيفالديوألفعشر.الثامنالقرنمطلعفىتأثيراالموسيقية

،والموشحات،الغنائيةالممسرحياتمنعدداأيضا

الكورالمؤلفاتوأفضل.والثلاثيةالمنفردةوالعسوناتات

ام(.07)8مماجورديآنجلوريمالفيفالديالمعروفة

سنةفيقسيساوعين.البندقيةفيفيفالديولد

سنةوفى.للموسيقىحياتهكرسولكنهام،307

البناتملجأفيالكمانلالةأصئمدرساأم،307

فألف،ممتازةمولمميقيةفرقةجوقةبهوكون،اليتيمات

بالملجأ.للموسيقيينأعمالهمنالعديد

ومصلحنيلسوفام(.209-)1863فيفكنندا

نصرانية.كليةفيوتعلمكلكتا،فيولد،هندياجتماعي

الغربيةالفلسفةعلىالاطلاعحسنالمبكرتعليمهوجعله

اسمكان.الهندوسيةلتفسيربعدفيمااستخدمهاالتي

باسمهسميلكنهداتا،ناريندراناتالأصليفيفكنندا

راما!يثنا.لتعاليمقبولهبعدالمعلمسواميولقبالجديد

الاجتماعي.الإصلاحأجلمنللعملحياتهكرس

الطبقية،الطائفيةالتفرقةمثلظلما،اعتبرهماوعارض

وشجع.المجتمعفيللمرأةالأدنىوالمركز،الأطفالوزواج

في.للجميعالتعليموأيدوالفقراء،بالمرضىالاهتمامعلى

العالميالبرلمانفيالهندوسفيفكنندامثل،ام398سنة



الفيكونت007

البرلمانذلكفىاشتراكهوأكسبهشيكاغو.فىللديانات

عالمية.شهرةالمؤثروتعبيره

وهذاالبريطهانيين.أضبلاءابعضيحملهلقبالفدكوئت

تدرجفي.الخمسالنبالةدرجاتفيالأخيرهواللقب

لقبوقبلأيرللقببعدالفيكونتلقبيأتىأخبلاءا

هو،الأيرلونائبأضابطا،بيمونتجونوكان.بارون

يعطىوهو.أم044سنةفياللقبعلىحصلمنأول

تكريمهما.فيالحاك!ايرغبالذينللرجالالعادةفي

النبلاء.:أيضئاالظر

وثاني،الأرضعلىتعيثرالتىالحيواناتأضخمالفيل

ضخامةيفوقهولا.اشرافةبعدالحيوانيةالمملكةأفرادأطول

انتىالوحيدةالحيواناتهىوالفيلة.الحيتانأنواعبعضإلا

كما.الأطرأفحسأحدتستخدمهخرطومهيئةعلىأنفلها

وأغصانوفروعأوراتأسسحبخراطيمهاالفيلةتستخدم

الفما.إلىبعدفيماتوصلهالذيالماءولامتصاصالأشجار،

عادةخراطيمهاتستخدمحيث،حادةشمحاسةأيضاولها

آخر،حيوانأيآذانم!أكبرآذانوللفيلةالهواء.لفحص

ضخمة.أدحشانهيئةفيأنيابولها

والفيلةالإفريقيةالفيلة:الفيلةمنرئيسياننوعانوهناك

الأفياللعيشالآشوية.بالفيلةأيضاتعر!التيالهندية

أ!الأشيااتعيمقبينماالصحراء،جنوبىإشريقيافيالإفريقية

آسيا.شرقيجنولىفىوالهندمنأحزاءفيالهندية

قاموقدالذكاء.شديدةللغايةقويةحيوأناتوالفيلة

وتم،السنينآلافمنذوتدريبهابتدجيمهاالإنسان

الأقطاربعضفيالثقيلةالحمولاتنقلفىاستخدامها

ببطءوتحريكهشجرةجذعرفعأغيلأويستطيع.الاسيوية

ذلكمثلسحبيصعبوقد.وخرطومهأنيابهباستخدام

.بعجلاتتسيرمركبةعلىالجذع

سابقاعرفتالتيالفيلةاممتخداماتأقدمومن

الذيالمقدونىالجيشهزمفقد.الحروبفياستخدامها

الذينالفرسجنود.مق331عامالأكبراالإس!صدرقاده

المشهورالقائداستخدمكما.اهعركةفىالفيلةامتطوا

جبالاجتيازأجلمنالفيلة.مق182عامقرطاجةهانيبال

أبرهةجيشاستخدمهكماإيطاليا.أخزوفرنسافىالأأبا

قصتهوردتوقد.م057سنةنحوأح!بةالهدمالأشمرما

.سورة،الفيلانظر:.الفيلسورةفياممريماأغرآنافى

سميإفريقىفيلاسملمععشرالتاسعالقرنوخلال

فىالفيلهذاعرضوقدالمشاهير.منوأصبحجامبو

إلىالزواروجاء.سنة17منلأكثربلندنالحيوانحديقة

وقعحيوانأضخملمشاهدةالعالمأنحاءحميعمنلندن

أكثرووزنهم.43طولهبلغفقد.الوقتذأسكفيالأسرفي

رجلأم882عاماشتراهوقد.متريطن5.6من

نجمامنهوجعلبارنومتي.بيالأمريكيالاستعراضات

جامبولفظأصبحالوقتذلكومنذ.اكسيركفىحذابا

أضخامة.افيغايةشىأيعلىيطلة!

(.القائدة)الأمالعائلةكبيرةتسمىالسنمتقدمةالقطئأنثىوتقودصعارها.معالمموالم!ضملةالفيلةم!عدداتضمقطعانفىتعيشالفيلةمعظم

.الصورةوسطلىالقائدةالأماوتق!كييا.فيمكشوفةعشبيةمنطقةفىالكلأتمتاتالإفريقيةالهيلةمنقطيعاالصورةهذهوتظهر

*بر-كيم

ء

س

!
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آسياوبعفمناطقإفريقياإلىالناسبعضويسافر

الفيلةعددولكن.الخاصةالبريةبيئاتهافيالفيلةلمشاهدة

علىللحصولالناسيقتلهاحيثمستمر؟بشكليتناقص

منكثيرفيالناساستوطنكذلك.العاجيةأنيابها

إلىأدىمماالحيواناتهذهبهاتعيمقكانتالتيالأراضي

الزراعىالنشاطوهدد،للفيلةالطيعيةالبيئاتاختفاء

حياتها.فىالفيلةتحتاجهاالتيالطيعيةالمصادروالصناعي

الفيلة،عددحسابعلىآسياسكانعددنموكانفقد

السببويعودألفا.4.منأقلإلىعددهاانخفضحيث

الجائر.الصيدإلىإفريقيافيالفيلةعددلانخفاضالرئيسي

مليونبحوالىأم979عامالإفريقيةالفيلةعددقدرفبينما

ألف6..حواليإلىالعددذلكانخفض،ألفوثلاثمائة

استمروإذا.العشرينالقرنم!التسعينياتبدايةمعفيل

هذهتنقرضفقدعليهماهوعلىالفيلةعددانخفاضأمر

والعشرينالحاديالقرنإطلالةمعالبريةمنالحيوانات

.الميلادي

نهايةفيالعالممستوىعلىقويةبحملةالقيامتملقد

علىالناسوضعأجلمنالعشرينالقرنمنالثمانينيات

تذبحكانتالفيلةآلافبأنوالإدراكالمسؤوليةمستوى

وكانت.والنقوشالعاجيةالحليعلىللحصولسنةكل

فيلاستخدامهللعاجالرئيسيالمستهلكبمثابةتعداليابان

الأسماءلطبعالتقليديةالأختامأي،التوقيعصئأختاح!

فيلألف21حواليعامكليقتلكانبأنهوقدربالحبر.

هذهلصناعةيلزمالذيالعاجعلىالحصولأجلمن

.الأختام

الفيلةأهمية

فيمثلاتساعدفهي؟مهمةطبيعيةبوظائفالفيلةتقوم

تغذيتهابسببمكشوفةمفاطقإلىالشجريةالمناطقتحويل

الحيواناتمنكثيرويفضل.النباتاتمنوغيرهابالأشجار

بحفرالفيلةتقومكذلك.المكشوفةالبيئاتفيالعيش

السطح،تحتالماءإلىتصلحتىالجافالنهرمجرى

تنقلوأثناء.الأخرىللحيواناتالشربماءيوفروهذا

ممراتتشكيلىعلىتعملالشجريةالمناطقخلالالفيلة

القرنوحيدمثل،الأخرىالحيواناتتستخدمها

والحمارالوحشي.

الفيلةأنواع

فىوتوجد،الهنديةالفيلةمنأضخم.الإفريقيةالفيلة

ارتفاعويتساوى.الإفريقيةالصحراءجنوبيفقطالبرية

ينحدربينما،الإفريقيالفيلفيالردفارتفاعمعالكتفين

عنالذكرالإفريقيالفيلويرتفع.وسطهعندقليلاظهره

حواليويزن،الكتفينعندمتر.53الأرض

الأفيالحولمهمةحقائق

يصلمتجعدرماديالفيلجلد

يقلووزنهسم3حتىسمكه

والغريب.كجمألف!عنقليلا

يستيمطريالفيلجلدأن

والحشراتوالبعوضالذبا!

لسعه.الأخرى

وأالغضبعنديعدوالفيل

بسرعةقصيرةلمسافةالحوف

الساعة.فيكم04علىتزيد

يسيرأنالفيلةقطكيعيستطيع

اع6بسرعةطويلةرحلةفي

الساعة.في

حذعيحملأنيستطعحيثكبيربشكلخرطومهيستخدمالفيل

عملة.قطعةمثلصغيرةأشياءيلتقطوأنكجم27،يزنشجرة

خراطيمها.طريقعنوالتنفمهىالشمالفيلةتستطعكذلك

عادةوتستحماللاءتحبالفيلة

والأنهارالبحيراتبياهفي

لشكلالسباحةتجيدرهى

الماءبرشالفيلةتستحمممتاز.

خراطيمها.من

الدولمنكثيرفيالأخشابجذوعنقلفىتستحدمالمدربةالفيلة

.أعلاهالهنديالفيلمثل،الآسيوية
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النموالمكتملةالفيلأنثىطولويبلغ.كجمهلأ005

طولوكان.كجم.0053وتزنمتر،82.حوالي

وزنهودلغمتر10.4ذكرإفريقيفيلأضخم

فوتللفيلوزنأكبركادبينماأكجم،000.1

كجم.!0056

ويشكل.داكنرماديجلدالإفريقيةالفيلةولمعظم

يصلاللتانالأذنانتغصبينماخفيفا،منحنىالرأسمقدم

الذكورمنولكل.الكتفينمترا2.1منهماالواحدةعرض

منالذكرالإفريقيالفيلفينموهايصلأنيابوالإناث

بينماكجم،2345الواحدةوتزنمتر4.2إلى81.

أطولسجلوقد.كجم9-7الإناثمعظمنابتزن

إلىوزناأثقلهاووصلمتر.53بطولالإفريقيللفيلناب

كجم.أ33

الواحديشبهاللحممننتوءانالإفريقيالفيلولخرطوم

تجعداتالحرطوملجلدأنكما.الأصبعطرفمنهما

كلعلىأصالغحمسأوأردغالإفريقيوللفيل.عميقة

ثنيةوتربط.خلفيةقدمكلعلىأصالغوثلاث،أماميةقدم

ولا.الجسمجوانبمعالخلفيةالأرجلمترهلةجلدية

.الهنديالفيلفيالثنيةهذهتوجد

وفيلةالأدغالفيلة:الإفريقيةالفيلةمننوعانويوجد

الصحراءجنوبيأقطارمعظمفيالأدغالفيلةتعيش.الغابة

الغابةفيلةوتعيش.ثقيلةوأنيابهاضخمةوهي.الإفريقية

وزائير،العاجوساحلوالكونغو،،الكاميرونفيالإفريقية

اضوعيناكلاويقطنإفريقيا.وغربىوسطفىأخرىودول

والجبالاصعشبيةاأسسهولواالغاباتالإفريقيةالفيلةمن

الشجرية.والمناطقوالمستنقعات

شرقيوجنوبجنوبفيفقطتوجد.الهنديةالفيلة

بورما،مثلالدولبعضوأدغالغاباتفىوتعيشآسيا.

ليزيا،وما،ندونيسياوإ،لهندوا،والصين،ياوكمبود

.وفيتنام،نديلاوتانكاوسريلا

أعلىوهوالشىء،بعضمحدبالهنديةالفيلةوظهر

الهنديالفيلارتفاعويترواح.والردفالكتفمنقليلا

حوالىويزنمتر..23-72.منالكتفينعندالذكر

متر،3.3هنديفيلأضخمطولبلغوقد.كجم.0063

وتزنمتر5.2حواليالهنديالفيلأنثىارتفاعيصلبينما

كجم.3!...حوالى

وربما،اللونشاحبرماديجلدالهنديةالفيلةولمعظم

عندسنامانالهنديوللفيلبيضاء.أوورديةبقعتخللته

الهنديالفيلواذان.مباشرةالاذانوفوقالراسمقدم

الكتفين.تغطىولاالإفريقيالفيلاذانحجمنصف

1.51حتىتنموأنيابالذكورالهنديةالفيلةولمعظم

مكواشزوتسمىالذكورالهنديةالفيلةبعضأنإلامتر.

لبعضأنإلابدونهاالإناتمعظمأنكما،أنياببدون

للغاية.قصيرةأنياباالإناث

جلدمننعومةأكثرالهنديالفيلخرطومجلد

طرفهعندواحدلحمينتوءويوجد،الإفريقيأغي!!اخرطوم

أصائفيخمسالهنديةالفيلةولمعظم.أصبعهيئةعلى

خلفية.قدمكلفيوأرلغأماميةقدمكل

الفيلجسم

ظهرهطولتقريباالنموالكاملالفيلارتفاعيساوي

عنالعلماءيتحدثوعندما.الذيلحتىالرأسمن

ضمنالخرطوميدخلبعضهمفإنللفيلالكليالطول

الخرطومطوليضيفلاقدالآخروبعضهمالفيلطول

كبيرةواذانضخمورأسقصيرةعضليةرقبةوللفيل.إليه

ينمووقد،العلويللفكأمتدادوالخرطومالشك!!.مثلثة

وتساعد.الخرطومقاعدةعندالفكطرفىأحدمنالناب

ويبلغجسمهحملعلىالفيلالضخمةالأرجلكتلة

مدقيةمقارنةقصيراكانوربماالمتر،حوالىالذيلطول

جسمه.أجزاء

سميكاللونرماديجلدللفيلةوالشعر.الجلد

سمكويصل.مترهلةثنياتهيئةعلىأحيانايتدلىوطري

حوالىويزنسم،3حواليالنموالمكتملالفيلجلد

الذبابفيهابماالحشراتبعضوتستطيع.كجم009

عضه.

عليهثمومن،عرقيةغددعلىأغيلاحلديحتويولا

حرارةمنيتخلصفقد.أخرىبوسائلجسمهيبردأن

علىالماءبرلقأوالضخمتينأذنيهإرخاءطريقعنجسمه

فيتتمرغأنبعدباردةالفيلةأجسامتبقىكما.جسمه

ثمومنالجلد،علىالوحلهذايجفحيث،الوحل

الشمس.أشعةيحجز

بنيلونذومتناثرشعرالولادةعندالفيلةجسميغطي

عندماتدريجيايختفيثم،الحمرةإلىيميلبنيأوأسودأو

عداماتقريباالشعرعديمالنموالمكتملوالفيلتكبر.

حزمةتوجد،كماوالفموالعين!تالأذنينحولزغبات

الذيل.نهايةعندالشعرمنكثيفة

قويةلحيمةكتلةمنالفيلخرطوبميتكون.الخرطوم

طولويبلغعليا.وشفةانفمنويتألف،الع!اممنتخلو

ويزنمتر5.1حواليالنموالم!ضملالفيلخرطوم

كجم.أ04

يستخدمهكما،خرطومهبوساطةويتنفسالفيليشم

جسمهفوقويرشهالماءبهويرشسف.والشربالأكلفي

يسحبأنالنموالمكتملالفيلويستطع.للاستحمام

الماء.منلترات6حواليبخرطومه
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بينالاختلافوجو،

والفيلالإفريقىالفيل

الهندي

مثلا،الإفرلمجىفالفيل.الجسموتركيبوالمزاجالححمفيالعيلةمنالرئيسيانالنوعادهذانيختلف!

بينالجسمانيةالفروقمحتلىالرسمويبينحجما.أكبربنابيروتحميزشراسةوأكثرجسماأضحم

النوعين.

لهئلإياكالمجوأ

عدحدبتافيبممحلىظو

اووؤلاتغال!افيكأظفيأ

لمالكت!

%بمه!إ،:"جسصصمه!س--!

لإلمإ،*بر!1طا:1.،"ا؟3؟.2لا:/3ث!!!،،شبزكازرء؟

ق:/؟؟!*ش!.9.7؟ليم!6!2الم،ح23:لم:لمقيلإلمكأ-1/؟بز،وى؟كأ:!كأفي

01/س.لم\.*9\/!،لالألاكا)لمضلاص؟1يرر؟رز!!نم!نر-كا!!،يرننىصءغفيلم؟لأيزقي!بزأ

حم!،!،!لا!..،!؟؟!ع!-بر3برس:-"ك!

:كأىلملم،7لا!9؟3أ،\ا،"لمهـزلآلأ.،!!.قى.*بص6،كأ،.

برمحي-(لا)ء!ب!لإ\،،.-.،.6ع

ظإ..ء/.ار...ا*".وا!3ئش!عت:*بر7بر-؟ص

.014/،،2"!لى3*ا\ا..+،:.!773؟بر

..-!3أ.!لم،؟آ،:-أ-لأ!"لم-بمءك!جمبم،

"ع،لأ؟!!!!لمبر3"ءىتنء!!

3ءلمعألم،13،ولم?و3ل!!،!لملمرش؟ة

3:،11،+((ا!ئجفيف!!ءو.لإأتر

نمضي!+لم!ههحى

3حكل-

لعأصاأرسع

--كى6!--!مص!!-ر

11

واحدةلحيمةعقدةأصالعحمس

الحرطوملهاية!ي

ا-كاتشكل

كو!تاصنتظما

ا!

آلإفريثيالمفيل

كهرآلمكمفص؟رثغالهيما9هـكاقيإ

لأجمحهص

لحيحتادعقدتالى

الحرطومنهاية!ي

حمسأوأربع

بعأصا

أصالعثلاث

تقريبانفسهابالطريقةبخوطومهالأشمياءالفيليمسك

يحملأنللخرطومويمكن.يدهبهاالإنسانيستخدمالتي

يلتقطأنالفيليستطجعكماكجم،027حتىيصلوزنا

يستخدمكذلكمثلا.عملةكقطعةصغيرةأشياءبخرطومه

وعندما.الأخرىالفيلةمعاتصالو!ميلةخرطومهالفيل

طرفيضعمنهماكلافانالاخرأحدهمافيلانيحيي

بخرطومهاصغارهاالأموتمسحالاخر.فمفيخرطومه

بوساطةالمصارعةلعبةالذكورصغارويلعبلتسليتها.

الحقيقيالشجارأثناءخرطومهالفيليحمىكما،الخراطيم

ذقنه.تحتبلفه

وتسمى،طويلةالفيلأنياب.والأسنانالأنياب

ويمتد.العاجمادةمنوهيالقواطعالمعقوفةالعلويةأسنانها

يظلالمتبقيوالجزء،العلويالفكخارجنابكلثلثا

عنبحثاالحفرفيأنيابهاالفيلةوتستخدم.الجمجمةداخل

وترفعتحملأنللأنيابويمكن.القتالفيوكذلكالغذاء

واحد.متريطنحوالطيزنثقلا

الواحديزيدلالبنيةأنيائاالولادةحديثالفيليملك

يبلغعندماالأنيابهذهوتسقط.سنتميترات5علىمنها

حياةطوالدأئمةأنيابمحلهاتحلحيثسنتينالفيلعمر

.الحيوان

طولويصل(خلفية)أسنانأضراسأربعةأيضاوللفيلة

كجم.4وتزن،سم03إلىالنموالمكتملالفيلفيالأضراس

الغذاء.طحنعلىتساعدمسننةأطرافالأسنانولهذه

توجدبينما،الفكينمنجهةكلعلىوأحدضرسويوجد

بالتدريج،الأماميةالأضراسوتبلى.الفمخلفالأضراسبقية

لتأخذالخلفيةالأضراساندفاعإلىيؤديمما،تسقطثم

خلالالأضراسمنمجموعات!ستللفيلوتنمومكانها.

وتظهر.أسنانأربعمنمجموعةكلوتتكون.حياتهمراحل

سنة.04حواليالحيوانيبلغعندماالأخيرةالمجموعة

،الأعمدةشكلتشبهالفيلأرجل.والأقدامالأرجل

وتتمدد.لحيمةوسادةقدمولكل.دائريةفهيأقدامهأما

يرفعها.عندماتنكمشلكنهاالفيلوزنتأثيرتحتالقدم

سحبمنشمكنأنهإلابالوحلعميقاالفيليغوصوقد

رفعها.عندأصغرتصبحالأقداملأنبسهولةرجله

الفيليعتمد،فريدةشمحاسةالخرطوميوفر.الحواس

وقتمنالفيلةوتقوم.الأخرىالحواسمنأكثرعليها

غذاءرائحةلالتقاطالهواء،فيعالياخراطيمهابرفعلاخر

أكم.5،بعدعلىعدوأو

آذانهاوتلتقط،جيدةسمعبحاسةالفيلةوتتمتع

تزيدمسافةعلىالأخرىالحيواناتأصواتالضخمة

ما.صوتأثارهماإذاالفيلأذناوتنتصب.كم3على

لخرطومالحساسالطرففىاللمسحاسةوتوجد

إذاالأشياءشكلتحديدالفيلويستطيع.الفيل

.باردةأمساخنة،خشنةأوملساءكانت
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احطيةا

/!لم2المحيص

حس!ير***--بملحم!المتانة

-صلأ!المستقي!

-اأبر

لم/أ!

%!-فى/!!احئخهه!برالتاسليةالقماة

ا!لمءألمالما

ا!!عاء،،1

!!ا//إ/

ا،*ئركهـ

ت

ماثئدءيطرا

!+%!ء-

!ين!لللأأ!برلم!ص،

خهوئيةئقصةأ\!!اثمد!ثا

تماااألمء!3

أ،"ا

الأا(

أإ؟إ

ا-أ

ا!ا

لى----!!

الفيللأنثىالداخلىالتشريح

الهيكلالرسميمين.الإفريقى

الإفريقيأغيلالأنثىالعطمى

التيالداحليةأعضائهاوبعض

،الأخرىالثديياتأعضاءتتهمه

دمثلابكثير.منهاأكبرولكسها

خمسةالفيلقل!حجميكون

الإنسانقلبححمأ!عا!

.مرةخمسينمنهوأثقل

أ!ان،الأبعمىمصالةوهى،ضعيفالفيلةونظر

ولايستطيعاضخما.ااشألرحجمإلىنسبةصغيرةوعيونها

شياءالأيرىفهوأ!ذأ!ك؟كاملبشكلرأسهيديرأنالفيل

كاملبشكليدورأنوعليه،جانبيهوعلىمامهتمبنالتي

خلفه.مايرىحتى

عاليةذكاءبدرجةويتمتعكبير،دماغللفيلالذكاء.

علىتشتملمعقدةالبريةفيالفيلةوحياة.الحيواناتبين

ويستطميع.الاجتماعيةالخبراتمنكثيرواكتسابتعلم

علىمختلفانداء52إصدارالدراساتأثبتتهماوفقالفيل

بذاحصةأغيلةاتتمتعكما.بهخاصمعنىمنهاول!ولالأق!!،

عبرتنقلهاواثناءالاجتماعىنشاطهاأثناءتستخدمهاممتازة

(القائدة)الأمالعائلةكبيرةأنويبدو.الشاسعةالمساحات

أفرادإليهايحتاجالتىالمعلوماتحفظعنالمسؤولةهي

والأشجارالثماروأماكنالتنقلطرقتعرففهى.العائلة

المعلوماتمنذلكوغيرالجفافظروففيالماءتجدوأين

إلىالمعلوماتهذهالعائلةكبيرةوتنقل.للحياةالضرورية

المستقبل.فيالمسؤوليةإحداهاستتولىالتيإناثهاصغار

المهامالكثهـمنتعلمعلىالفيلتدريبويمكن

تشتملوحشيةوبعضها،تدريبهوسائلوتختلف.والحيل

بعضحققوقد.إرادتهلكسرحادةبأدواتضربهعلى

وتتعلما.ليناأكثرأسالي!باستخدامنتالحيدةالمدرب!ت

التدريصحسنالفي!!يستطيعوقدلصرئ!بشكلالفيلة

آمرا.صوتا04معرفة

الفيلحياة

معظمامنفصلةوالإناثالذكورتعيم!.الفيلةأسرة

العجولتسمىالتيوصغارهاالإناثتعيشبينماوقتها،

كلفيأعضاء01بمعدلمجتمعةأسريةوحداتفي

إناثأربعإلىثلاثمنالواحدةأمحائلةاوتتكون.:حدة

حديثةالصغاربينتتراوحالتىصغارهاوم!الن!ومكتملة

الأنثىوتقود.مشة21تبا%عمارهاالتيوالعجولالولادة

تتركبينما،العائلةكبيرةبمثابةوتبقىالعائلةسناالأكبر

علاقاتعلىوتبقىالنمواكتمالعندالعائلةالذكورالفيلة

حينمنالعائلةتزوروقد،الأخرىالعائلةذكورمعضمعيفة

العائلاتأفرادمنمامنطقةفيالفيلةعشيرةوتتكون

بالمنطقةالحياةفيمعهاتشتركالتيالستقلةأ!ذكوروا

وعدةمئاتعدةبينالمجموعةأفرادعددويتراوح.نفسها

الغذاء.عنبحتاالأرضمنرقعةفوقمعالعيمقآلاف

المناطقفىالغذاءعنبحثابعيدةمسافاتإلىالفيلةوتنتقل

الصحراوية.شبهالجافة

فيصغيرةمساحةفىنفسهاالفيلةعشيرةوتحصر

تصلوالتي،النباتاتكثيفةالمطيرةالأماكن

2.كم025حتىمساحتها

فىوتستحميوميا،ساعة16لمدةالبريةالفيلةوتأكل

وبعد.الموحلةالمياهفىوتتمرغوالأنهار،البحيراتمياه

حمايةعلىتعملالتيالأوساختغطيهاربماالموحلالحمام

.والحشراتالشمسمنحلدها

تشتمل،مختلفةبوقببعضبعضهاالفيلةوتتص!!

والروائحوالإيحاءوالحركةبالوقوفالتصنععلى

الأصواتامنكثيراالفيلةوتصدر.الخاصةوالأصوات

فيليصدرفعندما.مختلفمعنىمنهاولكلالمقعقعة

عاليةقعقعةأو،المثالسبيلعلىمبحوحاصوتاصغير
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منتهدئمنخفضطنينساصدارالأمتقوم،الخوفبسبب

تصدرهاالتىالأخرىالأصواتوتشتمل.وتطمئنهروعه

والهديروالزمجرةالزعيقعلى،اتصالكوسيلةالفيلة

والصرير.والأنين

المائية،والنباتاتالأعشابالفيلةتأكل.الغذاء

وقلفهاوجذورهاوالشجيراتالأشجارأورافوكذلك

أعالىفىالأوراقأكلتهوىكما.وثمارهاوأغصانها

الصغيرةالأشجارلقلعرؤوسهاتستخدملذلكالأشجار؟

اقتلاعالفيلويستطيع.المرتفعةأوراقهاعلىتحصلحتى

سم.06حوالىوقطرهاأمتار9ارتفاعهايبلغشجرة

تحفروكذلكالحادةبأنيابهاالأشجارقلفالفيلةوتمزق

الفيلةوتهوى.الشجيراتبهاوتقتلعالجذورعنبحثابها

والتمورالهندوجوزاللبيوالثمرالخيزرانخاصبشكل

الفيلةولاتأكلالسكر.وقصبوالخوخالشاميةوالذرة

.الأخرىالحيواناتلحوم

حواليالضخمالنموالمكتملالبريالفيلويأكل

هذهنصفيأكلبينمايوميا،النباتاتمنكجما04

فيهاغذاءهلأن؟السيركأوالحيوانحدائقفيالكمية

لترا051حواليالبريةالفيلةوتشرب.فائدةأكثريكون

،أيامثلاثةحتىالعطشتحمليمكنهاولكنيوميا،الماءمن

الماء.عنبحثاكم08مسافةتمشيوقد

السيرعلىالضخمةالفيلقدمتساعد.التنقل

عادةالفيلةوتمشي.الضجيجمنبقليلولكن،والركض

يمكنهاكما،الساعةفياكبمو.5بينتتراوحبسرعة

برحلةالقيامعندالعائلةافرادويمشي.طويلةلمسافاتالمشي

يركضأنالفيلويستطجع.الساعةاكما6بسرعةطويلة

فيماالفيلةتتصلخراطيمها.تلامسطريقعنالتحيةتتبادلالفيلة

والزعيق.القعقعةمنمتنوعةأصواتإحداتطريقعنبينها

اسماعة/كم04منأكثربسرعةالغضبأوالخوفعند

بخطواتويركضالفيلويمشي.قصيرةلمسافةولكن

أرجله.وتركيبوزنهبسببالقفزيستطعولا،متفاوتة

مرةالأقلعلىوتسبح،بالوحلعادةالفيلةوتتمرغ

عنهاعرفكما.السباحةتجيدحيثاليومفىواحدة

وشواطىءالبحيراتفىالجزرإلىالسباحةعلىمقدرتها

فوقخراطيمهابتعويمالسباحةأثناءالفيلةوتقومالبحار.

الماء.سطح

يصلعندماالنمومكتملةالفيلةذكورتصبحالتكاثر.

جزاوجلامعظمهاولكنسنة،41-01بينماعمرها

لاالإناثأنذلكألممبابوأحد.الثلاثينسنبعدإلا

أجسامهاتبردالفيلة

وتحببالاممتحمام

التمرغخاصبشكل

يعمل.الموحلبالماء

يحف-أنبعد-الوحل

منأجسامهاوقايةعلى

وتحتاج.الشمسأشعة

الموحلالماءإلىالفيلة

لاجلدهالأنللتبريد

عرقية.غددعلىيحتوي
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اغيلةاصعارتتركأصمو.ااكتمالس!حتىأمهمعيمكثالرضيعالفيل

صعارتبقىبينماعاما41حوالىتبلغعندماامهاتهاالدكورمن

موتها.حتىأمهاتهامعالإلاث

نأإلىإضافة،الصغيرةالذكورمعالتزاوجفيترغب

فيالتىالصغيرةالذكوربمطاردةتقومالكبيرةالذكور

الإناثوتبقى.التزاوجمنوتمنعهاعمرهامنالعشرينيات

21س!بعدالتزاوجوتبدأ،العائلةمعنموهااكتمالبعد

31ب!!يتراوحعمرفىوهىأماأصبحتوربماسنة،

سنة.41و

مولوداوتضعشهرا22لمدةجنينهاالأنثىوتحمل

صغيروزنويتراوحأحيانا.توائمتضعوقد،عادةواحدا

كجما4وه151بينالولادةعندالإفريقيالفيل

الفيلصغيرويزن.الكتفينعندلمحم59حوالىويرتفع

ارتفاعهويبلغكجما..حوالىالولادةحديثالهندي

سم.85

ولادته.منساعةبعدالمشىالفيلوليدويستطيع

ويعتمد.سنوأتلعدةتحميهصغيرهابجانبالأموتبقى

ويرفع.أمهلبنعلىأساسىوبشكلالبدايةفىالصغير

الوصوليمكنهحتىرضاعتهأثناءرأسهفوقخرطومه

يبدأأشهر4و3بينالصغيريبلغوعندما.الأمثديإلى

.الأخرىوالنباتاتالأعشابعلىغذائهفيالاعتماد

تقريبا.سنة41عمرحتىأمهاتهامعالذكوروتبقى

أكثرتصبحلذلكحياتها،طوالالفيلةأجساموتنمو

المكتملالذكرحجمويبلغ.الزمنمرورمعضخامة

العمرفىالأنثىحجمضعفالأربعينياتعمرفيالنمو

منجانبكلعلىصدغيةغدةللفيل.الهيجان

هذهوتنتفخ.والأذنالعينبينالمسافةمنتصففيرأسه

وتصبغ.قويةرائحةمنهاوتخرجتقريباسنةكلمرةالغدة

لمدةالغدةهذهتنشط.الفيلوجهالإفرازاتهذه

يكونالتيالفترةوهي،السنةفىأشهرثلاثةأوشهرين

الفيلةعندالهيجانويحدث.هيجانحالةفىالفيلفيها

سنة.25بعدعمر

فترةخلالالخطورةغايةفىالفيلةتكونالأسرفى

منهايقتربماكلىوتهاجماستفزازها،ماتمإذاالهيجان

فإنهالذا.الاخرىوالفيلةالإنسانوحتىالحيواناتمن

هذهخلالمسيجةحظائرفيتوضعأوتقيدأنيجب

.الفترة

يحدث.الهيجاندورفهمحديثاالحيوانعلماءبدأ

الذكورةهورمونتركيزيرتفععندماالهيجان

الهيجانويعطي.الطبيعيمعدلهمنأكثرالتستوستيرون

ليسالتىالأخرىالذكورعلىأفضليةالذكورلبعض

أكثرتكونالهائجةالذكورلأن،الخاصيةهذهلديها

يجعلهاالذيالأمر،الأنثىحمايةعلىالقدرةولهاعدائية

خلالالذكرمعالفيلأنثىوتتزاوج.الإناثلدىمرغوبة

فترةخلالللتزاوججاهزةالإناثوتكون،هيجانهفترة

تستمروالتيالنزويه،بالدورةالمعروفةالجنسيةالإثارة

.أيامأربعة

للفيلة،الضخمالحجميساعدالأعداء.منالحمايه

معظممنحمايتهاعلىحلدها،لمئمكإلىإضافة

منوالإنسانوالثعابينوالتماسيحالأسودوتعتبر.الحيوانات

النموالمكتملةالفيلةتتعرضماونادرا.الفيلةأعداءأهم

النموروتقوم.لذلكعرضةأكثرصغارهاولكنللأعداء

قطيعيواجهوعندماأصصغار،ابقتلأحياناوالببراتالرقطاء

بتكوينمنهاالنموالمكتملةالفيلةتقومماخطراالفيلة

بإرهابأيضاالفيلةوتقومصغارها.حولدائريةحلقة

ترتعم!.كأنهاجسمهاوشدآذانهانصبطريقعنأعدائها

عنبالدفاعيقومفإنهفيلمهاجمةحيوانحاولماوأذا

وقد.الموتحتىويهرسهعليهيبركحيث،بنجاحنفسه

أعدائها.علىالهجومحالةفيأنيابهاالفيلةتستخدم

فأي.الفيلةصفوففىالخوفيدبأنالسهلومن

بكاملالذعرلإثارةيكفىبندقيةكصوتغريبصوت

بعيداتفرأوالصوتمصدرعلىالفيلةتهجموربما.القطيع

مماأذنيهبنصبيقومفإنهاستفزأوالفيلأفزعماوإذا.عنه

أعداءهاالفيلةتهاجم،الهجوموأثناءخطيرا.يبدويجعله

طريقعنعدوهاتسحقكماوخراطيمها،أنيابهابوساطة

بكاءصوتلإصدارخراطيمهاتستخدموقد،عليهالبرك

بالتبويق.يعرفحاد
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عدوهاتسحقكماوخراطيمهاأنيابهامستحدمةأعداءهاالفيلةتعارك

بأقدامها.

سنة،06عمرحتىالبريةالفيلةتعيش.الحياةفترة

سنة.65منأكثرإلىبالأسرالتىتلكتعيشبينما

لأنهاأسنانها،تسقطأنبعدالفيلةمنكثيرويموت

الناسبعضويعتقد.الطعاممضغعلىقادرةغيرتصبح

عليهيطلقبهلتموتخاصمكالىإلىتذهبالفيلةأن

تميلالفيلةلأنالاعتقاد،ذلكنشأوقد.الفيلةمقابر

علىتحتويالتيوالأماكنالشجريةبالمناطقللعيش

يتعفنالفيلةتموتوعندما.الهضمسهلةطريةنباتات

علىالناسيعثروعندما.الأنيابمنهاوتبقىجسمها

يعثركذلك.للفيلةمقبرةاكتشفواأنهميعتقدونالعاج

تنشبالتيالشجريةالأماكنفيالفيلةبقاياعلىالناس

عددهلاكإلىوتؤدي،الصيادينبفعلأحياناالحرائقبها

الفيلة.منكبير

الفيلةحماية

التىالحزطومياترتبةمنالوحيدةالكائناتالفيلة

فيتشملالمجموعةهذهوكانت.الحياةقيدعلىمازالت

خراطيمتمتلكنوعا035منأكثرالأوقاتمنوقت

إفريقيافيالمعروفةالخرطومياتأقدمعاشتوقد.طويلة

الخرطومياتوشمملت.سنةمليون05حوالىقبلوآسيا

هذينمنكلويشبه،والمستودونالمامصثالأخرى

كبير.حدإلىالفيلالنوعين
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نأعلىالحاضرالوقتفيالبريةالحياةخبراءيجمع

حتىحمايتها،منبدلاوأنهكبير،لخطرتتعرضالفيلة

كثيربتدميرالإنسانقاموقد.الحياةقيدعلىتستطئالبقاء

للاستيطاناستخدامهاطريقعنللفيلةالطبيعيةالبيئاتمن

والزراعة.

أراضبىبتخصيصوآسياإفريقياشعوبمنالعديدوقام

هذهوتقع.الأخرىالبريةوالحيواناتالفيلةبيئاتلحماية

تعرفمناطقوفيالوطنيةالمتنزهاتفىالأراضى

الحيواناتحياةخبراءمنكثيرويخشى.بالمحميات

غيرتكونقدلذلكالخصصةالأراضيمساحةأنالوحشية

البرية.الفيلةمنكثيرلحمايةكافية

عنيبحثونالذينأولئكخاصة-الصيادونويشكل

القوانينوتحظر.البريةالفيلةحياةعلىخطرا-العاج

وكذلك،الوطنيةوالمتنزهاتالمحمياتفيالفيلةاصطياد

تطبيقيصعبالحقيقةوفيللصيد.بهالمسموحالعددتحدد

سنوياالفيلةهذهمنالالافيقتللذا،القوانينهذهمثل

قانونى.غيربشكل

خلالكبيربشكلإفريقيافيالفيلةعددانخفضوقد

تكاتفت.العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

وفى.الانخفاضهذالوقفالبريةالحياةحمايةمجموعات

للأنواعالدوليةالتجارةحمايةهيئةفرضتام989عام

كاملاحظراوالنباتاتالحيواناتمنبالانقراضالمهددة

.المتحدةالأمإدارتهافيالهيئةهذهوتتبع.العاجتجارةعلى

ماالعاجتجارةعلىالسيطرةيصعبفإنهالأحوالكلوفي

منتجاتها.بشراءيقومونالناسدام

للهندكان،العشرينالقرنمنالتسعينياتوبحلول

عاممنذالهنديةالسلطاتبدأتوقدفيل،ألف18

منالاسيويالفيللحمايةضخمامشروعاأم199

.الانقراض

لأذنا

لصور"لما"نديلاتا

لحيوانا

لعاخ!ا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الماموث

حيوأن،وناحسمتود

هانيبال

الموضوعصرعنا

الفيلةأهمية-1

الفيلةأنواع-2

الإفريقيةالفيلة-أ

الهنديةالفيلة-!

الفيلجسم3-

والشعرالجلد-أ

الخرطومب-

والأسنانالأنياب-!!

والأقدامالأرجل-د

لحواساهـ-

الذكاء-و
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الفيلحياة-4

الفيلةأسرة-أ

الغذاء-ب

التنقل-خ

الت!!اتر-د

الفيلةحماية-5

الهيجانهـ-

الأعداءمنالحماية-

الحياةفزة-ز

أسئلة

الفما؟منالأطولالوحيدالحيوانما-أ

اصيادي!؟اسأعيلةابحمايةالشعو!بعضتقومكيف-2

يوميا؟الغداءمنالفيلحاحةمقدارما-3

يرميا؟المريالميليشر!الماءم!لتراكم-4

اعيلة؟اعلىعادةتأثيرهوما؟الهيجادما-5

الفيلة؟عسدالحملفمرةتصلكم-6

لاحر؟مكانمنالفيلةتنتقللماذا-7

أنيالها؟الفيلةتستحدمكيف-8

؟الآحيرةاأسسراتاديالقرضتالتيالفيلةعددكم-9

ذاتمقاطعةمدينةجلامورجانأو!فيل

بويلز.،جلامورجانساوثإقليمفىتقع،محليحكم

كاردفمطاروتشم!!.نسمة007.011السكانعدد

أمتدادوهنالك.الجويةالملكيةللقواتضخمةوقاعدة

الجنوبيةالحدودامتدادعلىلطيفساحليلشسريط

.الشهيرةوبنارثباريجزيرةمنتجعيضم،للمقاطعة

بعمقيتميزرصيفلهمهماصناعياميناء،باريوتعد

منكبيرةلأعدادموطنوهى-ببنارثويوجد.مياهه

متنزه-ألمجاورةكاردفمدينةفييعملونالذينالعمال

أسساحلامنالبعيدةالداخليةالمنطقةفىتوجد.جميل

فىالواقعةكاوبردجمدينةوتعد.الجمالبالغةمناظر

تجارية.مدينة،الواديقلب

حكمذاتمقاطعةهورسوايتأوففيل

شاير،أكسفوردمنالغربيالجنوبيالجزءفيتقع،محلى

نهريجري.نسمة901و002السكانعددببريطانيا.

ناحيةمنالرسوبيةالمرتفعاتتوجدبينماالواديعبر،أوك

زراعةوتعد،المنطقةفيمهمةمكانةالزراعةتحتل.الجنوب

أهمومن.التجاريةالنشاطاتأهمالأغناموتربية،الحبوب

منالعديدوبالمقاطعة.الجراحةأدواتصناعةالصناعات

فىالذرةأبحاثمؤسسةمثلالعلمىالبحثمؤسسات

وايتيوفنجتونمناسمهاالمقاطعةأخذتوقد.هارويل

جبلفىنحتضخم،حصانهنالكيوجدحيث،هورس

.يوفنجتونف!،طباشيري

البيفماء.الخيولشايربمأكسفوردأيضا:انظر

)صورة(.الفقمةالظر:اليحر.!يل

قلبفىتقع،محليةحكومةذاتمقاطعةرو؟ل!يل

تعد.نسمة001.111اسمكانعددبإنجلترا.شيشايرإقليم

اقتصاديةنشاطاتالألبانومزارعوالبطاطسالفواكهزراعة

فيالكيميائيةالصناعةمشاعاتها:رتشمل.المقاطعةفىمهمة

فيلوتحتل.القريبة،جرالاملوستوكومدينة،نورثوتمق

حيثشيشاير،إقليمفيالوأقعالمبححقلمنجزءا،رويال

الغربفيوتوجدوينسفورد.منالملحاستخراجيتهمازال

غابةديلاميري،فىوتوجد.المثيرةالرمليالحجرتلال

منالقريبة،باركأولتونوتشتهرهكتار.00621مساحتها

الشهير.السياراتسباقبمضمار،تاربوريلى

الكريمالقرانسورمنالفيلسورة.سورة،الفيل

الممائة.بعدالخامسةالشريفالمصحففىترتيبها.المكية

محورلأنالفيلتسميتهاجاءت.آياتخمسآياتهاعدد

هدمأصحابهقصدحينالمشخدمالذيأغي!اموضوعها

الكعبة.

فىالمكيةالسورسائركشأنشأنهاأغيلاوسورة

للعظةالقصةهذهأوردتحيث،أعقيدةالأمورأ!اتنا

.الإسلامبرسالةالعهدقريبواقعإنهاإذوالاعتبار

قصةعنالحديثهوومدارهاالسورةموضوع

اللهفرد،المشرفةالكعبةهدمقصدواحينالفيلأصحاب

وطغيانهم،تسلطهممنبيتهوحمى،نحورهمفيكيدهم

أضعفوجنوده،الأشرمأبرهةجيع!علىال!وأرسل

ومناقيرهاأرجلهافيتحملالتىالطروهى،مخلوقاته

اخرهم،عنوأبادهماللهأهلكهمحتى،صغيرةحجارة

بنمحمدميلادعامفي،التاريخيالحدثذلكوكان

أعظممنوكان،ميلاديةوخمسمائةسبعينسنة،عبدالله

!حلكيصترألم)!س!نبوتهصدقعلىالدالةالإرهاطت

وأرسل-اءتضليلفيكيدهميجعلألم-اءالفيلبأصحابرئذ

جماعات،وأبابيل.3-أالفيلسورة!أبابيلطيراعليهم

اللغة.علماءعندلهواحدجملاوهو،جماعات

القرأنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(؟وسوره

ضخمةطيورفصيلةإلىينتميالفيلطائر.طاش،الفيل

لاتستطيعكانتكلها،أخرىأنواعسبعةتضممنقرضة

.الطران

إلىأحدهاارتفاعيصلكانالضخمةالطيورهذه

يعدفكانبيضهاأما.كجم054إلىووزنهأمتارثلاثة

مععثرفقد.حجمهلكبرالطيورعالمفىنوعهمنفريدا

ثمانيةإلىسعتهتصلبيضعلىالطيورهذهعظامبقايا

.لترات



.الطيرانيستطغيكنلمالمنقرضالفمخمالفيلطائر

عندمامدغشقرجزيرةفيتعيشالطيورهذهكانت

ويرجح.عام0002قبلوذلك،مرةلأولالإنسانوصلها

ولعل.الميلاديالعاشرالقرنحتىالحياةفياستمرتأنها

انقراضها.فىأسهمقدالجزيرةفيبشريةنشاطاتقيام

الذيالرخطائرنفسههوالفيلطائرأنالناسبعضويعتقد

الأساطير.عنهتتحدث

.(م9591-7881)هيتور،سلوبو-فيلا

تطويرفيبارزادوراأدىبراريليموسيقيمؤلف

ألحان9لوبوسفيلاوضع.البرازيليةالموسيقىأسلوب

الشعبيةالأنغاممزجتام449و0391عامىبين

جوهانالألمانيالموسيقيالمؤلفبأسلوبالبرازيلية

عاميبينأغنية16لوبوسفيلاآلفباخ.سبستيان

موسيقيةفرقةأساسيةبصفةتؤديهاام0291-289

الموسيقيةالفرقأسماءالأعمالهذهعلىاطلق.كبيرة

نحوعلىالشوارعفيفنهميقدمونالذينللموسيقيين

21الغزيرلوبوسفيلاإنتاجويشمل.وعفويمرتجل

والأوبراالباليهإلىبالإضافةمقطوعة61وسيمفونية

ريوديمدينةفيلوبوسفيلاهيتورولد.والموشحات

بالبرازيل.جانيرو

الولاياتنشأةمهدهى،أمريكيةمدينة!يلادلفيا

577.585.1السكانيبابمدد.الأمريكيةالمتحدة

سكانإليهمضافاالمدينةهذهسكانعددأما.نسمة

قاعةفي.نسمة856.4ر881إلىيصلفإنهضواحيها

مهمانحدثانالوجودحيزإلىجاءالتاريخيةالاستقلال

الأمريكي.الدمشوروصياغة،الاستقلالإعلانهما:

907فيلادلفيا

الأمريكيةالمستعمراتعاصمةالمدينةتلكولقدكانت

أم(.783-)1775الأمريكيةالثورةسنيمعظمخلال

خامسةام099عامتعدادحعسبفيلادلفياوتعد

نحوسكانهاعددبلغإذ،المتحدةالولاياتمدنكبريات

نسمة.مليون51.

بنسلفانياولايةمنالشرقىالجنوبفيوتعميلادلفيا

مما،الأطلسيالمحيطفييصمبالذيديلاوير،نهرعلى

علىالواقعةالموانىءأكبرمنفيلادلفياتصبحأنعلىساعد

مركز،ذلكعنفضلاوالمدينة.كلهالقطرفىعذبةمياه

،المالوشؤون،والتعليم،للثقافةالمتحدةالولاياتمراكزمن

الصحية.والرعاية

وهوبن،وليمام682عامفيلادلفيامدينةأنشأ

لهسبقالذيهذاووليمالكويكرز.فئةإلىينتميإنجليزي

الكويكرز،معتقداتبسببوالأذىللاضطهادتعرضأن

للحريةمركزافيلادلفياتكونلأنخططالذينفسههو

الحبالإغريقيةاللغةفيفيلادلفيااسميعني.الدينية

.الأخويالحبمدينةباسمعرفتفانهالذا،الأخوي

لأنالكويكررمدينةباسمكذدكالمدينةهذهعرفتودقد

الجماعة.هذهمنكانوافيهاالمستوطنينأوائلمنكثيرا

الرئيسيالمقراليومالأمريكيونالكويكرزويتخذها

عشرالثامنالقرنفيفيلادلفياأصبحتوقد.لجماعتهم

الأمريكية.المستعمراتفيمدينةوأغنىأكبر

فيلادلفياتضارعمدناالمتحدةالولاياتفينجدأنيندر

كلففىالأنظار.تجذبالتىالتاريخيةالمعالممجالفي

الاستقلالقاعةمشهدالزوارملايينمشاعريثيرعام

قاعةفيبالتجولمنهمكثيرويستمتع.الحريةوجرس

جيفرسونوتوماسفرانكلينبنجامينقامحيثالنجارين

جديد.لوطنالأمس!بوضعالقادةأوائلمنوغيرهما

الشهرةذاتالموسيقيةبفرقتهافيلادلفياأهليفخركذلك

ذاتوبمتنزهاتها،الممتازةوجامعاتهاوبكلياتهاالعالمية

والتاريخللفنونتضارعلاالتيوبمتاحفهاالجميلةالمناظر

.والعلوم

غيرهافينجدهاالتيمثلمشكلاتفيلادلفياتواجه

فيسكانهامنالالافيعيشفمثلا.الكبرىالمدنمن

يملكونولاقاصرا،تعليماتلقوامنهموكثير،فقيرةأحياء

كثيرأإنبلقليلةودخولهم،لعملتؤهلهممهاراتأية

الظروفهذهومثل.منهايرتزقونأعماللهمليعرمنهم

تملكلاوفيلادلفياالمجتهـةفيالجرائمنسبةرفعفىتسهم

هذهعلىللتغلبإليهاتحتاجالتىالهائلةالأموال

.المشكلات

بما2كم375حواليفيلادلفيامعساحةتبلغا!لدينة.

وتقع.الداخليةالمائيةالمسطحاتمن2كم23ذلكفي



071.دلفما

فيلادلفيافيالمدينةقاعة

أكبرمن(الصورة)وسط

الولاياتفيالمدنقاعات

وتستوع!،لمتحدةا

منمجمعاحتهامسا

تضم،مرلعةمبالىأرلعة

السحابناطحاتبعص

ومجمعا،عريضةوساحة

والمكات!.للمصارف

المجمعهذاأصبحولقد

برلامجفيباررامعلما

فيلادلفيا.مدينةتحديت

هىالمدينةحدودكانتولمافيلادلفيا.مقاطعةفيفيلادلفيا

مدينةأنهاعروفلانفسهافيلادلفيامقاطعةحدودنفسها

واحد.آنفيومقاطعة

فيلادلفيا،منوالشرتالجنوبإلىديلاويرنهرويجري

نهرويعبر.نيوجيرسيولايةوبينبينهايفصلفإنهوبذلك

الوفعندديلاويرنهرفيويصبفيلادلفياشويلكل

التيأ!سمطىافيلادلفياالنهرينبينوتقع.للمدينةالجنوبي

فيالرئيسيةأسسكنيةأالأحياءوتقع.الوسطىبالمدينةتعرف

المدينةمنوالغربوالجنوبالشمالإلىفيلادلفيا

يعرفانكبجرينقسم!تالشماليةالمنطقةوتضم.الوسطى

الشرقية.وفيلادلفياالشماليةبفيلادلفيا

نحوالضخمةالمدينةقاعةتحتلهاالتيالمساحةتبلغ

فىالمدنقاعات!مرأمنوهي.المدينةوسطفيهكتارين

الأبيضالجرانيتحجرمنمبنيةوالقاعة.المتحدةالولايات

منتمثالقمتهعلىنصببرجمقدمتهاويعلو.والرخام

،أمأطولهيبلغالذيالتمثالهذاويعدبن.لوليمالبرونز

منحوتتمثالأضخمكجم278.42إلىوزنهويصل

منالمسافةوتبلغ.كلهالعالمفيمبنىفوقومنصوب

.أم67قرابةالتمثالقمةإلىالأرضسطح

منالشرقإلىفيلادلفيافيتاريخيةمنطقةأهموتقع

التاريحيالقومىالاستقلالبمتنزهتحيطوهي.المدينةسوق

ألاستقلال.قاعةويضماهكتارات9مساحتهتبلغالذي

الأحمربالطوببنيتالتيالجميلةالقاعةهذهالزوارويؤم

تمالتيالحجرةبداخلهاليشاهدواتشيسناتشمارععلى

الحريةجرسأماأسد!شور.واالاستقلالإعلانإقرارفيها

،الاستقلالإعلانبإقرارإيذاناام776عامدقالذي

قاعةمنبالقربزجاجيمبنىداخلمعلقافيرى

منلهمقراظلتالتيالكونجرسقاعةوتقع.الاستقلال

عقدحيثكاربنتروقاعةام008عامإلىاح!097عام

.أم477عامالقاريللكونجرسالاولالاجتماع

ضيقشارعوهوإلفرثزقاقجانبىعلىيصطف

53حواليوريص!أرششارعيبينيقعبالحجارةمرصوف

هذاويعدعشر.الثامنالقرنأوائلفيبالطوببنيتممزلآ

ظلت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىشارعأقدمأحشارعا

وفيتشييدها.تمأنمنذمستمرةبصفةمسكونةمنازله

الولاياتفيالعملةمصمئلسكأكبرالخامسالشارع

دولارمليونء3.يعادلماعامكلينتجإذ،المتحدة

المعدنية.العملاتمنأمري!ص

المهاجرينمنالملايينتجتذبفيلادلفياظلت.السكان

إليهاقدمواالمهاجرينهؤلاءومعظم.المستعمراتعهدمنذ

منكبيرةأعدادكذلكإليهاارتحلتبينماأوروبا،من

نجدثمومن.المتحدةالولاياتجنوبيمنقادمينالسود

ومعظمالبيضمنالمدينةسكانأخماسثلاثةأناليوم

السود.منالبقية

قدمواالذينالمستوطنينأولكان.العرقيةالجماعات

منالكويكرزجماعةهمفيلادلفياإلىبنوليمبصحبة

ثلاثفىالأوروبيينهجرةتوالتثموويلز،إنجلتراأهل

منكبيرةأعدادقدومأولاهاشملترئيسيةموجات

التيالثانيةالموجةوفيعشر.الثامنالقرنطوالالإنجليز

التاسعالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتبيناستمرت
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إنجلترأمنالأسرمنكبيرةأعدأدقدمتالميلاديعشر

التيالثالثةالموجةفيأماوويلز.وأسكتلنداوأيرلنداوألمانيا

منكثيرقدمفقد،العشرينالقرنأوائلفيحدثت

وروسيا.وبولنداوإيطالياوالمجرالنمسامنالمهاجرين

السابعالقرنخلالفيلادلفياإلىيهاجرونالسودبدأ

بينالمساوأةعلىتنصالكويكرزمعتقداتلأنعشر،

أثناءالجنوبيينالعسودمنآلافبالمدينةوحل.الأعراق

وبعدها.أم145-9391الثانيةالعالميةالحرب

السودمن000.046نحواليومفيلادلفيافىويعيش

الجماعاتأكبروهم.المدينةسكانمن%04نحوأي

ثم،إيطاليأصلمنالمنحدرونويليهمفيها،العرقية

الجماعاتوتشمل.ألمانيأوأيرلنديأصلمنالمنحدرون

وأالإنجليزيالأصلذاتالجماعاتالأخرىالكبيرة

الأوكراني.أوالروسيأوالبولنديأوالبورتوريكي

فيلادلفيافىالسودمنفيلادلفياسكاننصفيقيم

الجنوبية.فيلادلفيافيالإيطاليينمعظميقيمبينما،الشمالية

الحدشةالأحياءفيفيسكنون،المهاجرينوأحفادأبناءأما

الضواحي.فىأوفيلادلفيافي

منكغيرهافيلادلفيا،تواجه.الاجتماعيةالمشكلات

ومعظموالفقر.الجرائممثلمشكلات،الكبيرةالمدن

فهؤلاء.الاسبانيةباللغةالناطقينأوالسودمنالفقراء

والمهاراتالتعليمإلىالافتقارأوالعنصريةالتفرقةيعانون

عمللامنهمكثير.متهالكةمساحشفيويعيشون،العملية

أجورمقابلطويلةلساعاتيعملونغيرهموكثيرون،لهم

الجريمةنسبةارتفاعفيأسهمتالظروفهذهكل.زهيدة

بالمدينة.

فىالتجاريةالمراكزأهممنفيلادلفياتعدالاقتصاد.

المدنأهممنعديدةلسنواتظلتكما،المتحدةالولايات

بدأتتقريباأم059عاممنذأنهغير.العالمفيالصناعية

المتعلقةالأعمالنمتبينما.تتضاءلفيهاالصناعات

منأقلالصناعاتعلىفيلادلفيااعتمادأصبح.بالخدمات

.المتحدةالولاياتمدنكبرياتمنمتيلاتهامعظماعتماد

فىالعاملينمن85%نحوالخدماتأعمالوتستخدم

والرعاية،المالوسوق،التجارةالأعمالهذهأهم.المدينة

الصحية.

علىكبيرااعتمادآفيلادلفيافيالجملةتجارةتعتمد

علىالواقعةالموانئأكبرمنفيلادلفيافميناء،المدينةميناء

72منيقربماعبرهويمر،المتحدةالولاياتفيعذبةمياه

التجزئةتجارةوتزدهرسنويا.البضائعمنمتريطنمليون

يأتونالذينالسياحمنالكبيرةالأعدادبفضلفيلادلفيافي

المدينة.لزيارة

فيلادلفيافيالعمالةمن%أ5الصشاعةتستوعب

فىأنجلوسولوسنيويوركبعدالثالثةالمرتبةتحتلالتى

منفيلادلفياوتعد.المتحدةالولاياتفيالملابسإنتاج

المعدنيةوالمصنوعاتللكيميائياتالمنتجةالمدنأهم

051حواليفيلادلفيافيويوجد.المصنعةوالاغذية

والملابسالعملبذلاتمنتجاتهاوأهمللملابسمصنعا

ئية.النسا

تزاللاالتيالصناعاتمنالكيميائيةالموادوصناعة

منتجاتهاأبرزالأدويةوتعدفيلادلفيا.فيبسرعةتنمو

الصناعيةالكيميائيةالمنتجاتتشملكما،الكيميائية

الحشرية.والمبيدات

أكثرالمصفوفةالبيوت

فيانتشاراالمنازلأنواع

بينأنوبميزهافيلادلفيا.

المجاوروالبيتليتكل

علىواحداحائطا،له

بينهما.مشتركاالأتل

المنازلهذهبنيتوقد

الطهوابقأوالطهابقيندات

.الطوبمنالثلاثة
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الموقعفطيقيمونديلاويرهنودكان.تاريخيةنبذة

شو.طويلبوقتالأوروبيينقدومقبللفيلادلفياالحالي

أجحارةابعضالموقعهذازارعشرالسابعالقرنأوائل

السويد،منأسربهأقاممنأولأنإلا،والهولندي!تالإنجليز

ث!اعشر.السابعأغرنامنالأربعينياتفىذلكوكان

أضح!-اأج!منوالسويديونوالإنجليزالهولنديونتقاتل

.ام674عامالإنجليزانتصروأخيرا،المنطقةفي

أخانىاتشارفىإنجلتراملكأصدرأم681عامفي

مستعمرةلعدفيماأصبحماإنشاءبنلوليميخولمرلمسوما

!!انو.أسلعاصمةمقرافيلادأغياموقعوليمواختاربنسلفانيا.

وأ!ي!ح!!ر.تعبيرهحدعلىالخضراءالبلادمدينةيراها

عاصمةالمدينةأصبحتث!اومن،أم682عامبالموقع

.أم683عامبنسلفانيا

للناسيضمنأنهأعلنأورولابنوليميغادرأنوقبل

ح!انواالذينمنالأالأففيلادلفياإلىفتقاطرالعبادةحرية

الاضطهاد.يعانون

تلميذبوسطهنمنفيلادلفياإلىجاءأم723عاموفى

حينذاكوعمرهفران!صل!تبنجامينيدعىالطباعةصناعةفي

أصشاباأصبححتىقلائللمشواتتمضولمعاما.17

المعروفين.المدنيينالقادةأشعهر

جرس؟بنجامين،فرانكلين،وليم،بن:أيفئاانظر

لحرية.ا

عددعدىأغدماءاأ!يوناناأطدقهالذيالاسم!يلادلفيا

فيمديخةإحداهاوكانت.الأخويالحبويعنيمدن

فىبرجامومملكفيلادأغس،الثانيأطلسأسسهاليديا،

المب!صة.للنصرانيةمركزاوكانت.الميلادقبلالثانيالقرن

كانواسكانهاأنإلى،هناكعليهعثروثنينقع!ويشير

الانالموقعتشغل.صارمةأخلاقيةقوانينمجموعةيتبعون

فىأخرىقديمةفيلادلفياوتوجدبتركيا.ألزيهرمدينة

الملكلكن،عمونربةعليهايطلقكمدينةوبدأت،الأردن

تسميتها،وأعادغزاها،فيلادلفسالثانىبطليموسالمصري

موقعهاوتشغل،اليونانيةوالثقافة،العاداتإليهاوأدخل

.ال!ردنعاصمة،عمانالان

تنطوي،بالخيطشبيهةطويلةأسطوانيةدودةالفيلاريئ

أجسامفيطفيليةوتعيش.دائريبشكلنفسهاحول

المدارية.وشبهالمداريةالبلدانفيوتكثر.والحيواناتالبشر

منحن.ذيلولهالأنثىمنأقصرعادةيكونوالذكر

الدمفيرؤيتهاويمكن،حيةتولدالدود،صغار،واليرقات

تعيم!الذيالكائنوهوالعائلحسمس!منالقريب

مصاصةالذبابةتعضوعندما.جسمهداخلفياليرقات

معاليرقاتتسحبفإنهامصاباشخصاالبعوضةأوالدماء

منقريباالبعوضةأوالذبابةرأسفيانيرقاتوتنمو.أررما

تنساباليرقاتفإنآخر،كائناالحشرةتلسعشعندماأفا،ا

قائمةإلىينضموبذلكجمسمهداخلإلىالجرحعبر

الجدد.الضحايا

خيطةأسطوانيةدودةبانكروفتيوكريرياودودة

والشرقأمريكاوجنوبىإفريقياصىوتوجد،بالإنسانضارة

سائلوهواللمففيالنموالمكتملأ!دوداويعيمق.الأقصىا

الدوديمنعوعندما.اللمفاويالجهاز:انف!إ.حسمي

الفيل.داءيسمىمرضذلكعنينتجأط!فاأنسياب

وعادة،المصابةال!عضاءفيشديدبتورمأ!داءاهذايتصصو

الفيل.داء:انف!إ.أسميقانات!صنما

عنبانكروفتىوكريريادودةمنأضخلصرا:يمكن

وهناك.اليرقاتينقلالذيأجعوضاصالتخل!مطريهت

مثلالحيواناتتصيبالخيطيأ!دودامنأخرىأنواع

.وال!!بالأبقارا

الدودةبمباتريكالسير،مانسونأيضا:انو

الأسطوانية.

رسامام(.066-1)995دييغوفيلازكيز،

الباروكى.العهدفيالرسامينأشهرمنيعدأسبانى

بعنوانلوحةوهي،الفنيةلوحاتهالإحدىالمتأم!!يستصيعأ

التيالفنيأسلوبهملامحيستشفأنالشريفاتالعذارى

منكبيراقدراوإدخالهأ!اقعي،اأعرصأسهاستعماأبرزهاص

شىءعلىهذهلوحتهدلتوإن.أظلالواوالضوءالأأ!انا

التشكيليالتصويرف!صةوضعفيموهبتهعلىتدلفإنها

يتسمجادابكونهالفنانهذاويتميز.المناسبم!صانهافي

القماشتشكيليعيدكانحيثالجهد،بذلفىبالمثابرة

الرسم.فيالبدءقبلمراتعدةالتشكيليللتصويرالمعد

غوستافمثلالفنانينمنكثيرعلىواضحاتأثيرهبدأ

الباروكى،انظر:بيكاسو.وبابلو،مانيهوإدواردكوربيه

.لأسلوبا

فىييغودفيلازكيزولد

مطلعفىودرسأشبيليا.

فرانسيسكوالفنانمعالعمر

أسلوبعلمهالذيباشيكو

أنجلومايكلالإيطالىالفنان

بأسلوبهالمتميزكرافاجيو

الضوءوبامشخدام،الواقعي

وال!لوان،الداكنأوالمعتم

اللو!هذهرسمفيزكيزدييغوسدأ.تمةا!اا!لرلجية

لنفسه.الشهيرةللملكبالرسمأم623عام
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تمكنمدىاللوحةتوضحباريجا.ديلجوانفيلازكيزرسمهالوحة

أسلشحصيات.الأهمالسماتاقتناصم!الأسبانىالرسامهدا

الملكيالبلاطفيقضاهافقدحياتهبقيةأما،الرابعفيليب

ناجحا.رساما

الفندرسحيثإيطالياإلىأم962عامتوجه

أوجالتشكيلىالتصويرفىقدرتهبلغت.القديمالرومانى

لهفناباعتبارهالعاريةالأجسامرسمفيبرععندماكمالها

الملكيةاللوحاتمنالعديدرسمكما،صعبةأصول

أبرزمنتعتبرالتيبريدااستسلاملوحةبجانبالجميلة

مكثحيثإيطاليالزيارةعاد.التاريخيةالعالميةاللوحات

وجودهوأثناء،ام651عاموحتىام964عاممنهناك

المناظررسمكماالعاشر،إنوسنتللبابالوحةرسمهناك

وأجملأفضلظهرت.وحدهبهوالخاصةالخالصةالطيعية

عنوانتحتلوحةرسمحيثأسبانياإلىعودتهبعدأعماله

فينولر.

المالفيدبيينإدىرسالة.إلىرسالةالفدليدلن،

وهي.الإنجيلفيالجديدالعهدمنعشرالحاديالكتاب

أليونان،شماليفيلبيفىالنصارىإلىبولسمنرسالة

قدبولسيكونأنفييشكونالباحثينمنكثيراولكن

منتتكونأنهاويعتقدون،أالحابشكلهاالرسالةكتب

ثم،فيلبيأهلإلىبولسكتبهاأصغر،خطاباتثلاثة

روما.فيم،06عامفيربماذلكبعدالمحررينأحدجمعها

لهالمالإرسالهمعلىفيلبيأهل،الرسالةفى،بولسويشكر

ويحثهم،اليهوديبالقانونالتمسكعدممنويحذرهم

.سلامفيمعاالعيشعلى

إنجدترا.فىلانكشايرغربفيمحديحكممنطقة!يلد

ليتام،منتجعاتتضموهي.نسمة07)001السكانعدد

منالكثيرونويعمل.كيركهامالسوقوالمدينةآنز،وسانت

وتضم.برستونأومانشسترفيآنزوسانتليتامسكان

.النوويالوقودعناصروإنتاج،للهندسةمصانعالمنطقة

الأيوني.المجهرانظر:.مجهر،أيون!يلد

تبكا.(م4571-7071)هنري،فيلدينج

(أم74)9اللقيطجونض،تومتاريخروايةألفإنجليزي

يتيمقصةوتحكى،الشهيرةالإنجليزيةالروأياتإحدىوهي

القصةأنمنالرغموعلىومثير.فكهبأسلوبومغامراته

فيتدورأحداثهامعظمأنإلارضيعا،تومكانعندماتبدأ

شبابه.فترة

الحبعلاقاتمنأنوأعاالكثيرةتوممغامراتوتشمل

لصوفياالحقيقىالحبإلىالعابرةالعلاقاتمنمتدرجة

.وسترن

أكبرشيئاجونزتومروايتهفىفيلدينجبهقامماويعد

نأاستطاعلقد،فكاهيةمغامراتقصةابتداعمجردمن

القصةحبكةفيالمتوقعةغيرالكثيرةالتطوراتبمهارةيدمج

كللمجدأأنإلىعمدكماموحد،بناءفىتظهرويجعلها

ووثيقةمتميزةبمقالةللقصةعشرالثمانيةالأجزاءمنواحد

مفعمرفيعبأسلوبالشخصياتبوصفوقامبموضوعها.

لاتنسى.بشخصياتممتلئةالقصةجعلمما،بالحياة

الروائيينعلىكبيربشكلالخصائصهذهأثرتولقد

فيلدينجباتجاهتأثرهمفيذلكويتمثل،بعدهجاءواالذين

مشكلاتإزاءالعاطفةعنالبعدضرورةيرىالذيالواقعي

.الحياة

!؟3،؟المنافقينفيلدينجازدرى

س--!ا\أااا13،فيتحاشىولكنهوالأنانيين،

!صص/الوعظيةالنغمةأسلوبه

لأ!لمبن!!لمال!س!طالسخريةطالغواستخدم

/نر.-:!رزثوبفيالنقديقدمالذي

كا؟يسصء*صبرءتومجعلمماوالمزاخالتهكم

ئن!م!صلمبم!لملمبر/برلململأالأعمالأروعمنجونز

ء؟سص!فيالنقدفيالأدبية

لمحيدينجهنري.الاجتماعى
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محاكاةام()742أندروزجوزيففيلدينجورواية

الففيلةمكافأةأوباميلا،لروايةساخروتقليدهزلية

جزاءحولجادةروايةوهى،ريتشاردسونصمويلللروائي

الفاضلة.الحياة

(ام)743العظيموايلدجوناثانحياةروايةوفي

ألمجرمبطلهاأنإلاالخيالىالقصصمنأنهامنالرغمعلى

أيظهرهزليبشكلفيلدينجاستخدمهاواقعيةشخصية

والطيبة.العظمةبنالتضاد

أدبىعملأم(751)إميليافيلدينجرواياتوآخر

الاجتماعىأغسادافيلدينجيهاجبموفيهانسبيا،معتدل

أنهاإلاجونزتومفىاسلوبهمنمباشرةأكثربأسلوب

نجاحا.أقلتعتبر

وقدمتميز.أ!ةمقاوكاتبصحفيافيلدينجيعدكذلك

مجلةوهى،جورنالجاردنكوفنتأم752عامأصدر

بشؤونرتختصسبوالأفيمربنتصدركانتنقدية

العصر.ذلكفيوالأدبالمجتبم

فيسومرستفىجلاستونبريفيلديئقربولد

قاضياوأصبحأغانوناودرسإيتونبكليةوالتحق،إنجلترا

أجلمنحياتهطوالكافحوقد.أم748عامللصلح

كاتباصفتيهكلتامستخدماوالاجتماعىالقانونيالإصلاح

وقاضا.

يتراوحأ!ضر.أو!رقت!تصتتتاكفيةعس!وحدةالفيلو

،جندي0009.:00065ب!ت،عادةالفيلقأفرادعدد

ومعظما.الأحياناصتكثيرفيالحجماهذايتغيرقدلكن

يقومأنيم!سوالفيلق.فريقبرتبةقائدهايكونالفيالق

.كبيرةيةعس!بعمليات

الجيش.أيضا:انظر

فرنسا،فيالمحاربينمندكتيبةاسمالأ!جدديالفيلق

اسمأيضاعليهاويطلق،العالممستوىعلىبالقوةتمتاز

الحكومةفيالقمنفيلفاالقويةالوحدةهذهوتعد،فيلق

غيرالمتطوعينمنأساساالأجنبيالفيلقيتألف.الفرنسية

الفيلق.إلىبالانضمامللفرنسيينيسمحلاإذ.الفرنسيين

تزييفبعدإليهكانالفرنسي!ت،بعضأنغير

4.و81!!تترا:حالفيلهتهذاجنودوأعمار.جنسيته

فىيقبلواأنقبلقاس،بدنىلفحصويخضعونسنة،

فهوالأجنبيالفيلقفيللتطوعالأدنىالحدأما.الفيلق

لمشوات.خمس

،عادةللناسسجلاتهالأجنبىالفيلتييكشفلا

بعضينضم.والمبالغةالغموضمنجودائما،بهويحيط

عنبحثاأو،سياسيةعقوبةمنهرباالفيلقإلىالرجال

يقبللاالفيلقأنإلا.جنائيةعقوبةمنهرئاأو،المغامرة

المنضمينالمجرمينأعدادعنومايشاع،معروفيتمجرمين

تضمالقويةالوحداتهذهإنبل،فيهمبالغأعيلقاهذاإلى

والتجاروالمحامينكالأطباءالمجتمعفىمرموق!!أشخاصا

فإن،الفيلقإلىأ!لانضمامأسدافعايكنومهما.وغيرهم

فيالجنودأفضلضمنيصنفونالأجنبىالفيل!تعناصر

العالم.

إليهينضمكانذلكومعقاسيا،نظاماأغيلقايطبق

حوالىالفيلقفىخدمفقدالمتطوع!ت.منال!ضير

يقععضو.8).00حوالياليومويضبم،رجل000،035

مدينةأطرافعلىبفرنسااوبانىفيأطفيلقاشئيسيالمركز

مارسيليا.

للعملأم831عامالأجنبيأغيلقافيليبأ!-أسس

ملاذتوفيرالأساسيةأهدافهوكانتفرسسا.خارخأساسا

،السويسريالحرسفىالعاملين،الأحانباطمرتزقة

عددمجموعكانالجزائر.علىالاستيلاءفي:المساعدة

والاسبانالبولنديينمنمعظمهمرجل،4).00أفراده

كتائب،فيينتظمونهؤلاءوكان،والألمانوالإيطاليين

لغتهاتتكلمكتيبةكلكانتإذ.قومىأساسعلى

،الانهوكما،فكان،الأجنبىالفيلقعلمأما.الخاصة

وعليهاالأرضيةللكرةرسمعليهويظهرالألوانثلاثي

الأجنبي.الفيلققائدفرنساملك:وعبارة!زنسا

الحمراءبسراويلهالأجنبىالفيلقجنودزييشتهر

الجيشزيلوننفسهوهواشرقاء،معاطفهأغضفاصةا

الكاكيالزيالفيلقاعتمد،بقليلالحربوبعد.أغرنسىا

منهاتطلق،صغيرةرمانةفهي،الفيلقلثمارةأما.الحالى

الفيلقمساهماتمعظمكانت.اللهبمنألسنةممبعة

حروبفيشاركل!ضه،الاستعماريةالحروبفىالأجنبى

الحربفيأسبانيامعالفيلقحاربأيضا.الرئيسيةفرنسا

لم.أم835عام(كارلوسالملكإلى)نسبةالكارلوسية

ثلاثدامتالتي-الحربتلكبعدالحياةقيدعلىيبق

الجزائر.إلىعادوارجل005سوى-سنوات

الفيلقكان،الحربتلتالتى!شةالخمسينخلال

وشمالي،والمغربالجزائر،شعوبإخضاعفىمنهمكا

فىالأبنيةويشيديحاربفكانمعها.صلحوعقدإفريقيا،

الأوروبيالطرازذاتالأبنيةأولشيدفقد.الوقتنفس

وخلالتقريبا.الإفريقيالشمالمدنمنمدينةكلفى

أخرىأماكنفىالأجنبيالفيلققاتل،سنةالخمسينتلك

تنظيمية.لتغييراتوخضع

حروبفىالفيلقمنفوجانشاركام854عامفى

جنودمنجنديا045حواليفيهاوراحروسياضدالقرم

ضدآخرانفوجانقاتل،أم985عاموفي.الفيلق
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لإحياءمحاولةفيوذلكإيطاليا،فيالأستراليين

051حوالىالحملةتلكفيومات.الفرنسيةالإمبراطورية

الفيلقزجفيالثالثنابليونتهور.الفيلقعناصرمن

عامالمكسيكإلىفأرلمملهمنها،ميئوسقضيةفيالأجنبي

الحكمعلىللسيطرة،ماكسيميليانمحاولةلدعمأم863

عامحتىامحتمرتالتى،الحملةتلكوفيالبلاد.فى

رجاله.من047حواليالفيلقفقد،أم867

معركةفيبضراوةالفيلقعناصرمنمجموعةقاتلت

وقد.ام863عامأبريل03فيالمكسيكفيالكاميرون

جميععامكلبهتحتفلمقدسا،يوماالتاريخذلكاعتبر

يعيدونإنهمحيث.العالمفى)الفيالق(الخاصةالقوات

منألفينهجوموجهفيصمدواالذينالرجالقصةذكرى

منستةآخربينفمن.الاستسلامورفضواالعدو،جنود

منهمينجعلمبالحرابأخيراهجوماشنوا،الفيلقعناصر

المجموعةيقودكانالذيالضابطفقدكما،ثلاثةسوى

للشرفالفيلققاعةفيألاناليدهذهوتوجد.الخشبيةيده

بفرنسا.أوبانىفي

الفيلقأرسل،أم087عامفرنساألمانياغزتعندما

علىاستيلاؤهمكانوقد.الأمالبلدإلىنجدةالأجنبي

المقاومةسجلفىالوحيدةالمضيئةالنقطةاورليانمدينة

الهندمنطقةإلىالفيلقمنكتائبأرلغذهبت.الفرنسية

(،وفيتنامولاوسكمبوديامنتتألفمنطقة)وهي،الصينية

وبعد.ام885عامفيالمحليةالانتفاضاتمنالبلدلحماية

الخامسالفوجضمنالوحداتتنظيمتمالمهمةإنجاز

دائم.بشكلالصينيةالهندفيوتركزت

)الأولالفوجانالتحقالأولىالعالميةالحربخلال

فرنسا.فيللخدمةأخرىأ!واجبأربعةالفيلقمن(والثاني

راحألمانيافيالفيلقعناصرمن000452حوالىوقاتل

أصبحومفقود.وجريحقتيلبين31ر...حواليمنهم

تقلداالفرنسيالجيعقوحداتأكثرمنواحدا،الفيلق

الأولى.العالميةالحربفىللأوسمة

ام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

ففي.العالممنمناطقعدةفيالفيلقعناصرخدمت

وضد،الصينيةالهندفى،اليابانيينضدحاربوا،البداية

بعضحاربتذلكوبعدوالنروب.فرنسافي،النازيةألمانيا

تحتلهاأنقبلفرنسا،فيفيشىبلدةعندفاعاالوحدات

إلىانضمتالوحداتمحظمأنإلا،الألمانيةالقوات

وفرنسا،إفريقيا،شمالفيوخدمتديجولشارلالجنرال

وألمانيا.

مرةالأجنبيالفيلقأصبح،الثانيةالعالميةالحرببعد

السابقينوالعسكريين،السياسيينللاجئينملاذاأخرى

عصرية،بمعداتجهزأنوبعد.الألمانمنوخاصة

عاممن،الصينيةالهندفىللقتالأخرىمرةالفيلقاستدعي

ضدالمرةهذهقتالهوكانأم،459وحتىام469

ديانفيمقاومةآخرالفيلقأشعل.الشيوعيينالمتمردين

.فيتنامغربيبشمالالانيعرففيمافو،بيان

فىبلعباسسيديمنالأجنجيالفيلقمركزانتقل

الجزائرنالتأنبعدوذلكبفرنسابمأوبانيإلىالجزائر،

الفيلقوحداتمعظمتحركت.ام629عاماستقلالها

مأ849عامفي.إفريقياخارجالسنينبمرورالأجنبي

لبنانفيالعاملةالأجنبيالفيلقوحداتإحدىكانت

معظمتتمركزواليوم.الإسلاميةالمقاومةلهجماتهدفا

فرنسا.تحكمهاالتيالهادئالمحيطوجزرفرنسافىوحداته

الرومانى،الجي!منفرقةكانالرومالىالفيلق

الأزمنةخلالرجل000.6و4!...بينعددهايتراوح

إمبراطوريةروماأصبحتأنوبعد.الرومانيللتاريخالختلفة

تحتيعملوكانفيلقلكلقائدايختارالإمبراطوركان

المحامونعليهمئطلق،ضباطستةقائدكلإمرة

المحاربينمنالستينالصفضباطأنغير.العسكريون

القادةهمكانواالمائةقادةعليهميطلقكانالذينالمحنكين

منوحدةيقودمائةقائدكلوكانوتأثيرأ.أهميةالأكثر

رجل.مائةنحو

الفيالقانقسمتالميلاد،قبلالثانيالقرنأواخرقبل

وفيرجلا،021منهاكلتضمشراذمإلىالرومانية

منصفوفثلاثةفييتشكلفيلقكلكانالمعاركميدان

علىالسوداءالمربعاتمثلالشراذمتكونبحيث،الشراذم

شرذمةكلبينمسافةتتركوكانت.الشطرنجلوحة

الغزاةجموعضدفعاليتهالتنطمهذاأثبتوقد.والأخرى

صفوففيالمتقدمةالمعاديةالقواتوضد،المحاربينمن

برمىالشراذممنالأماميالصففيالرجاليقوم.متراصة

تتحرك.مسلولةبسيوفيهاجمونثمالعدو،علىالرماح

محللتحلالفارغةالمساحاتفيالثانىالصفشراذم

الثالثالصفأفراديتقدموأخيرا.الأماميةالشراذم

النصر.لتأمينالمرفوعةبحرابهم

ماريوسغايوسيسمىقائدقام.ماق70عامفي

بكلكتائبشكلفيالرومانيةالفيالقتنظيمبإعادة

للرجالالفيالقفتحأنهكما.رجل004حوالىمنها

جنودمنجيشنشاأنيلبثولم.الأدنىالطبقاتمن

فيالرومانيبالجيشكانوقد.محترفينمخلصعين

فيلقا.03نحوالرومانيةالإمبراطوريةمنالأولىالأيام

للجيشالفقريالعمودالفيالقتلكشكلتوقد

الرومانى.

القديمة.روما:أيضاانظر
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تجنيدهاتمأطمشاةتوةكانوللزليوساوثفلل!

فيبأمشرالياويلز،ليوساوثفيالنظاملحفظبريطانيافي

شواطئإلىأغيلقاصلووقد.الميلاديعشرالثامنالقرن

فيماالفيلققوادوعمل.أم97واأم097عامسيدني

.المستعمرةحاكممقامقائم!تأمأوء29797عاميبن

علىأسداتوباسريعا،التحارةعلىمحيطرتهمأحكمواوقد

علىتعتمدأنعلىالمستعمرةبمساعدةوقامواالنبيذ.تحارة

وحاول.والزراعيةالتجاريةمشروعاتهمخلالمننفسها

الفيلقضباطولكنأضميذاتجارةيحظرأنبلايوليمالحاك!ا

الح!صمةواستدعتأء.808عامفيعليهقبضوا

.أم081عامفىويلزنيوساوثفيلقالبريطانية

الحصوبر(بمأ،تآتعملحيعى)التصويرآلةانظر:.الفيلم

السينما،صناعةالتصريرية(؟)العمليةالفوئيالتصوير

الفضة.نترات

عدىأضابتةاأصوراصمترابطةسدسدةالثايتالفيلم

هذهبعرضأعرضراجهازويقوم.ملم35مقاسفيلم

ويستخدم.الأحرىابعدواحدةالشاشعةعلىالصور

سهلبكونهويتميز،التعليمأثناءالثابتالفيلمالمعلمون

منأقلوتكلفتهصغيرحيزفيحفظهويمكن،الاستعمال

الشرائح.

ويمكنملونا.أووأسودأبيضيكونقدالثابتوالفيلم

جهازربططريقعنللصورالمرافقةالأصواتإذاعة

الصور.عرضبجهازالأسطواناتإدارةجهازأو،تسجي!

وأحياناأطصورشرعلىالمسجلةالأصواتوتحتوي

يم!صهاأضسجيلاأجهزةوبعض.صوتيةومؤثراتمو!ميقى

مع!تنوعإلىصامتةإشارةنقلطريقعنآلياالصورتغيير

خاصةنعمةتصدرأخرىأنواعوهناك.العرضأجهزةمن

ولكنالصور.تغييرإلىالحاجةإلىالجهازيديرمنلتنبيه

أحديقومأنأوبأنفسهميقومواأنغالبايفضلونالمعلمين

تغييريمكنالحالةهذهوفيالصور،شرحبمهمةطلبتهم

توحيهالطلبةيستطعكما،ذلكفيالرغبةعندالصور

عرضنهايةحتىالانتظارمنبدلآالحالفيالأمعئلة

الصور.

المحارى(.)التلفازالتلفازانظر:.ا!تافميالفيلم

ئي!ش01(م4781-0081)ردميلا،لمحيلمور

أم(.853-0185)المتحدةللولاياتعشرالتالث

سنةللرئيسنائباانتخب،الجمهوريالحزبعضو

علىأمء8.يوليومنالعاشرفيوأصئرئيساام848

تايلور.زاكاريالرئيسوفاةإثر

منسلسلةوهي،ام085تسويةأقررئاستهوأثناء

فيالرقمعارضيب!تالصراعلتنهىوضعتالقوان!ت

فإنالمثالسبيلوعلى،الجنوبفىواطلاك،أصشمالا

فيبينماجهة،منواشنطنفيالرقيقتجارةأختأأضسويةا

المستعبدينضدصرامةأكثرقانونؤضعكولومبياإقليما

بمابأمانةالتسويةفيلمورنفذوقد.أخرىجهةمنأ!اربينا

الهاربين.المستعبدينبعودةيتعلقأتياالجزءذلكفى

الشماليين،معظمتأييديفقدأنإلىهذهسياستهأدت

.ام2ء8عامفيللرئالممةترشيحهعدمفيتسببمما

.نيويوركفيأ!كفىفيلمورولد

اسمفيلمونإلىرسالة.إلىرسالة،فيلمون

رسالةوهو،للإنجيلالجديدالعهدمنعشرأضامناأعتابا

كتب.لبولنصرانىرفيقوهو،فيلمونإلىبولالقسمن

رومافيكتبهاأنهالمحتملومنالسج!،منأسةساأااضرا

الخطابونصمي!رالهاربالمستعبدنق!!.م06عاملحو

بولسطلب.صاحبهإلىبولأعادهأصذياو،فيلمونمن

نأاقترحأنهيبدوبلونصميص،يعاقبلاأدشيلمونمن

أقصرالرسالةوتعد.القسمعليعملونصميصفيلمونيرد

.بولخطالات

كأارفنا!صيتان!ماودوشوس!يلمون

فلاحفيلمون.القديمةأثيناأساطيرمنثانويةأسطورة

أرضفيبوشوسالخلصةزوجتهمععاش،تقىمحلص

الصغيركوخهمامسافرانزارالايامأحدوفىفريجيا.

الضيافة،بكرموبوشوسفيلمونواستقبلهما،لمأوىسعيا

تذكركما،المسافرينلكن.والمبيتالطهعاملهماوقدما

وهرمعرزيوسالإلهينالأمرحقيقةفيكانا،الأسطورة

نأوبوشموسفيلمونجيرانمنطلباوقد.متخفيين

الآلهةأرسلتعندهالهما،يستجبلملكنيؤوياهما،

فيلمونعداماالسكانكلأغرقفريجيالتدميرفيضانا

كاهنينوصارامعبدا،كوخهماأصبحاللذينوبوشوس

تكونأنطلبايتمنيا،أنمنهماطلبوعندماللمعبد.

تحققتعمرطولوبعد،واحدةلحظةفيوفاتهما

شجرتين.إلىوتحولارغبتهما،

فيلنوستقعبها.مدينةوأكبرلتوانيا،عاصمةووس

عدد.نيرسنهرضفافعلىلتوانيامنأسشرقياالجنوبفى

نسمة.000535السكان

مهما،وتعليمياوثقافياصناعيامركزافيلنوستعتبر

الكيميائياتمنتجاتهاتشمل.نقلمركزأنهاإلىإضافة

تمر.والمنسوجاتوالورقالصناعيةوالمعداتوالأثاث
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وقدمطار.بهاويوجدالمدينةعبر4بىالحديدالسكةخطوط

عامفيلنوسفيإستيتكابسوكاسجامعةأنشئت

.ام957

المبانيمنوغيرهاالقديمةبكنائسهافيلنولراشتهرت

والتاسععشرالخامسالقرنينمابينإلىتاريخهايرجعالتى

بعدتشييدهاتمحدسةمبانأيضاوبالمدينة.الميلاديينعشر

.ام459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاء

عامحوالىفيفيلنوسجيديميناسالكبيرالدوقأنشأ

بينالفترةفيالمدينةعلىالروسسيطروقد.أم323

مستقلةدولةلتوانياوأصبحت.ام189-أم597عاممط

المدينةعلىسيطرتهافرضتبولندالكن،أم189عامفي

الذيالعاموهوام،939-ام029عاميبينالفترةفى

استولى،ام049عاموفىلتوانيا.إلىفيلنوسفيهأعيدت

جزءافأصبحتعنوةلتوانياعلى)سابقا(السوفييتىالاتحاد

الاتحادعنلتوانياانفصلتأم،199عاموفيالبلاد.من

مستقلة.دولةوأصبحتالسوفييتي

اسمالفيدوديندروننبات.ئبات،الفيلوديئدرون

وموطنها،العنببنباتشمبيهةكثيرةأنواععلىيطلق

أنواعمنكثيروينموأمريكا.جنوبالأصلى

حزازمنأعمدةعلىمنزليةكنباتاتالفيلوديندرون

النباتاتوتخرج.أخرىوموادالشجر،وقلف،الإسفغنوم

سريعةمتسلقةنباتاتوهي.شائعةمنزليةنباتاتالفيلوديندزوننباتات

الجذابة.لأوراقهاتزرعالنمو

إذاالسارياتعلىتنموجذوعها،امتدادعلىجذورا

رطبة.بالجذوعاحتفظ

وتتنوع،ومتينةكثيفةأوراقالفيلوديندرونولنباتات

أنواعباختلاف،والشكل،الحجمفىكبيرةبدرجة

.النباتات

القلبيالفيلوديندرونزراعةأكثرهاكانوربما

بينطولهايتراوح،قلبشكلعلىأوراقوله،الأوراق

ومثلها،سنتيمتراتوخمسةالسنتيمترونصف!سنتيمترين

الشكل-القلبيةالفيلوديندرونوأوراق.العرضتقريبا

حوافها.امتدادعلىتسنبهاليس،براقة،ناعمة

ربمامنزليةنباتاتالفيلوديندرونزراعةالناسويحب

فيالتغيراتتتحملولأنهازراعةالنباتاتأيسرلأنها

.المنازلمعظمفيالمعتادةالحرارةودرجة،والرطوبةالضوء،

النباتاتلافاتفريسةولاتقع،قليلةعنايةإلىتحتاجوهي

مباشرةتتعرضلاعندمانموهاحالاتوافضل،المألوفة

بشكلالفيلوديندروننباتاتتنموماوغالباالشص!.لضوء

بالنسبةالظلمةشديدةتعتبرالتيالأماكنفيجدأطيب

فيالفيلوديندروننباتاتزراعةويمكن،الأخرىللنباتات

.العامطوالنديةحفظهاإلىتحتاجوهي.تقريباتربةأي

.جول،فيرنان!:.!وعس!يليا

فيليبأهمهمالفرنسيينالملوكمندعديداسمفيليب

.السادسوفيليب،الرابعوفيليب،الثاني

باسممعروفأم(.223-)1165الثانيفيليب

الأسرةمنمشهورملكأولوكانأغسطس!.فيليب

فرنسامملكةيوسعلمبارغاسياسياوكان.الكابتية

قويا.الملكمنصبأيضاجعلبل،فحسب

السابعلويسوالدهماتعندماالعرشفيليباعتلى

إلىبيكارديضمانتصاراتهأولوفى،أم081عام

لجألكنهلزوجتهمهراالمنطقةبهذهوعدقدوكان،مملكته

عنها.التخليعلى(زوجته)والدصهرهلإجبار

الإنجليزيةالممتلكاتعلىالحصولعلىفيليبعزمثم

شجعوقدإنجلترا،قوةإضعافأجلمنلنفسهفرنسافى

أبيهمضدالتمردعلىالثانيهنريالإنجليزيالملكأبناء

علىالأسد،قلبريتشارد،هنريأولادأكبرفامشولى

فىمعاوفيليبهووذهب.ام918عامالإنجليزيالعرش

إلىفيليبعادماسرعانلكن،الثالثةالصليبيةالحملة

الغائب.لريتشاردالمشاكليسببوبدأ،الوطن

فيليب،ضدحرباوبدأريتشارد،عادام491عامفي

الملكوخرجم،9911عامالمعركةميدانفيقتللكنه

.ام202عامفيليبضدللحربرتحشارد،أخو،جون



فيليب718

منفيليباممتفادوقد

بنجاحوغزا،جونأخطاء

الإنجليزيةالممتلكاتمعظم

جونواحتفظفرنسا،في

منالجنويبالجزءفقط

وقد.جاينىأو،اكويتان

فيفيليبانتصارثبت

،ام412عامبوفينمعركةالثانيفيليب

.المغزوةالمناطقفىأقدامه

أقوىعلىأحجر،سلطاتلفيليبأصبحتثم

الأساسوضعتالإصلاحاتمنسلسلةونفذ،باروناته

الفرنسيين.الملوكمنتلاهمنلحكم

يلقبكانام(.314-)1268الرابعفيليب

العرلقعلىترلغ،عصرهفىرجلأوسماعتبرلأنهبا!لليح

مملكةإلىشامبانمنطقةبزواجهوأضاف،ام285عام

،أم492عامإنجلتراضدناجحةغيرحربابدأثمفرنسا.

كيورترافىهزيمتهإلىالفلاندرضدذلكبعدحربهوأدت

.أم203عام

التامنبونفيسالبابامعفيليبتشاجرنفسهالعامفي

الرومانيةالكنائسعلىالضرائبفرضفيليبلأن

،أم303عاموفىالباباأوامربذلكمخالفاالكاثوليكية

سكانقامول!شبايطاليا،،أنجانيفىالبابافيليبأسر

رئيسأصبحام503عاموفىالبابا.سراحبإطلاقالمدن

الأولإدواردالملكمنالبيعةشلقىوهواليسار()علىالىابعفيليب

عرشفيليبتوليم!عاملعدأم286عام،حاثوهو،الإنجليزي

فرنسا.

الجديدالباباوانتقل.الخامسكليمنتالبابافرنسا،أساقفة

المللثأوامرنفذثمأم،903عامبفرنساافينيونإلى

انظر:.الهيكلفرسانجماحكبحشملتالتىالفرنسى

الهيكل.فرسان

فيليبأخابنام(.035-)3912السادسفيليب

مقاطعةوكعسبفالوا،عائلةمنملكأولكان،الرابع

عاموفى،وديةتكنلمإنجلترامعالعلاقاتلكن،جاينى

عدةفيليبوهزمعام،المائةحرباشتعلت،أم337

فيكثيرةمناطقعبرحكمهتوسيعفىنجحلكنه،مرات

يلقبكانالذيفينواهلورداتاخرحقوقاشترىفرنسا.

الملكأولادأكبرإلىذلكبعداللقبهذاوانتقل.دوفين

.أم083عامحتىالفرنسى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأسرة،الكابتيةلرسما

معركة،كريسيليةلصااني!اغواا

صيتهما:ذاعمنهماثنان،أسبانمدوكدعدةاسثمفدليب

الخامس.وفيليب،الثانىفيليب

عاممنحكمأم(.895-)1527الثانيفيليب

حكم.الأسبانيتشارلز،والدهخلف،وفاتهحتىام556

تشارلزلقبتحتالمقدسةالرومانيةالإمبراطوريةتشارلز

قوةفيليبحطمإمبراطورا،يصبحلمفيليبلكن.الخامس

واح!لم،5711عامالمتوسطالأبيضالبحرفىالأتراكا

مؤشراكانتحكمهفترةلكن،ام058عامالبرتغالأيضا

ما581عامفى.الأسبانيةالإمبراطوريةدماربدايةعلى

استقلالها.أسبانيا،ممتلكاتأثمنإحدىهولندا،أعلنت

الإنجليزوالقباطنةدريكفرانسيسهاجمأنوبعد

وأمريكا،المكسيكفيالأسبانيةالممتلكات،الاخرون

عامإنجلتراضدتقهرلاالتيالأرمادافيليبأرسل،الجنوبية

وحطموا،العظيمالأدممطولهذاالإنجليزوهزم،أم588

الأسباني.الارماداانظر:.الأسبانيةالقوة

الكاثوليكي،الرومانىالمذهببطلنفسهفيليباعتبر

المسلمينلتعذيبالتفتي!شمحاكميؤيدكانفقدولذلك

الملكةمنوتزوجبأسبانيا،فالادوليدفيولدأسبانيا.فى

هولندابم؟الإسكوريمالانظر:.الأودىماريالإنجليزية

أسبانيا.

حاكفاأصبح(.أم746-1683)الخامسفيليب

الذينأسبانياملوكأولكان.أم007عاملأسبانيا

البوربو!.انظر:.الفرنسيةبوربونعائلةمنانحدروا

حربوبدأتملكا،بهالاعترافالأخرىالأمرفضت

حظيأم.713عامفيالأسبانيالعرشخلافةعلى

منكثيرافقدلكنهملكا،بهبالاعترافأخيرافيليب



971ارثر،فمليب

اللوحةهذهبوربود،عائلةمنأممبانيملكأولكانالخامسفييب

لخدمته.قامفرنسىعسكريلقائدوسامايمنحتظهره

فيليبزوجةوسببتوإنجلترا،النمسالصالحأراضيه

لزوجها،جمةصعوباتبارمامنفارنيزإليزابيث،الثانية

لويصابنهلصالحالعرلقعنام472عامفيتنازلوقد

لويس.ماتعندماأشهر،ثمانيةبعدله،عادلكنه

الرابعلويسحفيدكانفرنسا.،فرسايفيفيليبولد

العرشفيليبورث،الأسبانيةتيريزاوماريا،الفرنسيعشر

تيريزأ.مارياشسقيق،الأسبانىالثانىتشارلزبعد

العردتق.خلافةحروبأيضا:انظر

دنيوحاكمأولام(.481-)1738ارثر،فيليب

الأوروبيالاستيطانبدأالذيوهوأستراليا.ويلز،ساوث

البريطاني،الملكيالأسطولفىعملأستراليا.قارةفى

.أميرالرتبةإلىوصلحتىمراتبهفىوتدرج

بمدرسةوالتحق.أم738عاملندنفىفيليبولد

إلىوانضم،أم175عامالبحريةرجاللأبناءجرينيتش

السبع.السنواتحربخلالالبريطانيالملكيالأسطول

حربهفطالبرتغاليالأسطولإلىانضمأم،774عاموفي

كابتنرتبةإلىفيليبرقيام،781عامفيأسبانيا.ضد

حاكمأولعين11786،سنةوفي.الملكيالأسطولفي

.الاولالأسطولقيادذوتقلدويلزساوثلنيو

لإقامةاختيرالذيبايبوتانىإلىأسطولأولوصل

رحلةبعدام،788يناير02و18بينفيمامستوطنةأول

بوتانىأثبتالحظولسوءبريطانيا.منأشمهرثمانيةدامت

يناير21في.المستوطنةلإقامةمناسبغيرموقعأنهباي

الساحل،طولعلىشمالأطويلةزوارقثلاثةفيليبأخذ

خليجإلىالبحثوقاده.للمستوطنةآخرموقععنللبحث

واكتمل.المستوطنةلإقامةمناسباوجدهالذيسيدني

فبراير.منالسادسفيسيدنىخليجفيالإنزال

المبانى،إقامةمنالتأكدفىالرئيسيةفيليبمهمةتمثلت

الأولىالمشكلةوكانت.النظاموحفظالمحاصيلوزراعة

لدىكانتفقد.الطعامإمداداتهيواجهها،التي

يتوقعكان،فقطواحدعاملنحوتكفيإمداداتالمستعمرة

التيالمحاصيلولكن،نهاشهفيالمحاصيلحصاديتمأن

الغابة.فياختفتأوالماشيةوماتت.تنجحلمزرعت

المملح،اللحمعلىرئيسىبشكلالمستوطنةواعتمدت

بدأ،ام788عامبحلول.الأسطولمعجلبالذي

السفينةفيليبفأرسل،الانخفاضفيالطعاممخزون

منكمياتلشراءالصالحالرجاءرأسإلىسيريوس

فيشرعوإنما،الإمداداتوصولينتظرلمولكنه.الطعام

تم،ام978عاموفى.للزراعةأفضلموقععنالبحث

بالمحاصيلوزرعهيل،روزموقعفىالجديدالحقلاختيار

إلا،ام978عامناجحاكانالحصادأنورغم.الجديدة

هددتام،097عامبحلول.كافيةتكنلمالمحاصيلأن

الثانيالأسطولفيليبأرسل،أبريلوفي.المستعمرةالمجاعة

يونيوفى.الطعامإمدادتلشراء(الان)جاكرتابتافياإلى

ساعدمما،الطعاملمامداداتالثانيالأسطولسفنوصلت

أكتوبر،فيالإمدادتسفنرجوعومع.الضائقةفكعلى

القريب.المستقبلفىبالجوعتهديدهناكيعدلم

أخرىرئيسيةمشكلةالمستوطنينصحةكانت

والزحارالإسقربوطداءانتشروقدالجديد.الحاكمواجهت

أمراالمرضىعلاجوكان.المستوطنينبين)الدوسنتاريا(

نقصفيليبواجهكذلك.الأدويةكفايةلعدمللغايةصعبا

والاستشفاء.للسكنىالصالحةالمبانى

فيليبسياسةتمثلت

فىالمنفيينالسجناءتجاه

وكان.الإصلاحتضجيع

السلوكمقابلالمكافاتيمنح

نفسهالوقتوفى.الحسن

رادعاالخالفاتعقابكان

فيليبواستخدموسريغا.

مشاريعفيالمنفيينالسجناء

المبانيمثلالعامةالأشمغال

استخدمكذلك.والطرق

السجناءمنمتزايدةأعدادا

المزارعفىالمنفيين

فيليبآرثرأخرىناحيةومن.الحكومية



الأمير،فيلبب072

برسمهقامسيدنيخليج

الذيبرادلطوليمالملارم

الأولالأسطولمعألحر

.سيريوسالسفينة!ى

سياستهاحشدائما،جيدةالبحريةجنودمععلاقتهتكنلم

المحاولاتوبذل.وديةكانتالاصليينالسكانتجاه

هذهفىزاجههاالتىالصعوباترغمابهم،للاتصال

الناحية.

نيوساوثلمستقبلبالنسبةالكثيرفىيأملفيليبكان

للإمبراطوريةأماميةقاعدةأنهايرىكانفقدويلز.

فقط.المنفيينالسجناءلإيواءمكائاوليست،البريطانية

ويلز.ساوثنيوإلىالحضورعلىالمهاجرينشجعولذلك

مساحتهاتتراوحمجانيةأراضىيمنحهمأنعليهموعرض

هكتار.04.و002مابين

يديرأناستطاع؟ماهراقادراإداريافيليبكان

عددوص!!،مغادرتهوعند.سنواتهاأصعبخلالالمستوطنة

وكان.نسمة.0006نحوإلىويلزساوثنيوسكان

.المستعمرةإلىالوصولوشكعلىالأحرارالمستوطنون

فيباثمدينةفيفيليباستقرأم،497عامفي

كابتنبرتبةالبحريةإلىرجع،ام697عاموفيإنجلترا.

قبلأدميرالرتبةإلىوصلكماألكسندر.اسحفينةعلى

.باثقربباثامبتونقريةفىفيليبودفن.بأسابيعموته

.هناكتذكارينصبلهوأقيم

.المنفيونالسجناءبمبايبوتانيأيضا:انظر

إليزابيث،الأميرةزوج(.-م1291)الأمير،فيليب

فىام529عامالثانيةإليزابيثالملكةأصبحتالتي

.المتحدةالمملكة

منالعاشرفىاليونانيةكورفوجزيرةفيفيليبولد

الابن،اليونانيأندروالأميروالدهكان،أم129يونيو،

فيليبوالدةوكانت،الأولجورجاليونانىأطملكاشالغ

فكتوريا،للملكةالكبرىالحفيدة،باتنبرجمنإليسالأميرةا

اللوردالبريطانىالسمكريالقائدوأختبريطانيا،ملكة

مونتباتن.لويس

تشيممدرسةفىإنجلترافىتعليمهفيليبتلقى

فيالملكيةالبحريةكليةوفى،جوردنزتاونومدرسة

فىملازماعملالثانيةالعالميةالحربخلال.دارتماوث

المتوسط،الأبيضالبحرأسطولمعالبريطانيةالبحرية

تخلىأم479عامفى.البريطانيالهادئالمحيطوأسطول

مواطئاوأصبح،اليونانلعرلقخلافتهوحقوقأ!بهعر

له.عائلةلقبمونتباتنواتخذبريطانئا،

ملك،السادسجورجالملكولىأم479عامفى

لزواجهالسابقاليومفىأدنبرهعلىدوقافيليبنيا،بريصاأ

إليزابيثمنحت،م5791عامفى.إليزابيثالأميرةمن

المملكةأميرلقبفيليب

.المتحدة

الملكةفيليبيرافق

جولاتهاكلفيإليزابيث

الرسمية،وزياراتهاالملكية

الكومنولثدولعبر

حولدجولةقام.البريطانى

أكتوبرمنبمفردهالعالم

فبرايرإلىأم569

إجراءبمناسبة،أم579

فىالأوليمبيةالألعاب

فيليبالأميرالتيأستراليافى،ملبورن



721حتىفيليب

فردأولكانالجولةتلكفي.ام569نوفمبرفيافتتحها

انتاركتيكا.يزورالبريطانيةالملكيةالأسرةفي

بالاهتمامخاصبشكلنفسهفيليبالأميرشغل

الفطرية،الحياةعلىوالمحافظة،والتعليم،العلمىبالبحث

البحث،ومؤسسات،المصانعزيارةمنيمللاوكان

متمكناعامامتحدثاوأصبح،والمدارس،والكليات

موضوعاتهعنالمفصلةمعلوماتهأكسبتهوقدومشهورا،

فيونشرت،أحاديثهبعضجمعت.مستضيفيهإعجاب

ولاعبيخترجلأيضافيليبوأصبحمختارةأحاديت

متحمسا.بولو

الثانية.إليزابيثأيضا:انظر

مسجلوهوالنصارىأوأئلمنكانالإفجيلي!يليب

أحدأنهعلى(السلامعليهعيسى)أنصارالرسلأعمالفي

الحواريوناختارهمالذينالسبعة)الخدم(الشمامسة

القدلر.فيالناشئةللكنيسةالعلميةالأنشطةفىللمساعدة

عشرالاثنىأحد،الحواريفيليبوبينبينهأحياناويخلط

حواريا.

يهودافىعملفيليبأنالرسلأعمالفىجاء

ترليسأسقفكانبأنهتقولاللاحقةوالنواميس.والسامرة

فىالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةبهتحتفلتركيا.في

الأرثوذكمسيةالكناشبهتحتفلكمايونيو،منالسادس

أكتوبر.منعشرالحاديفىالشرقية

بيتفيديبالقديس.القديسصيدا،بيت!يليب

السلامعليه-للمسيححوارياعشرالاثنىمنواحدصيدا

فيليبكانيوحنا.لإنجيلالجديدالعهدفيالبارزينومن-

حاضراوكان.بالحوارسننلقبواالذينأوائلمنواحدا

لب!ريحدثأنينبغىولا)المائدة(.الجموعإطعاممعجزة

وفقاالرسلأعمالفيذكرالذي،الإنجيلىوفيليبهذابين

)تركياالصغرىآسيافيبالوعظفيليبقام.تاللتقليد

الرومانيةالكنيسةفيبهالاحتفاليومقتلحيث(،الان

جيممالأصغرمعمشاركةاحتفالهيومويأتي،الكاثوليكية

الأورثوذكسيةالكناشوتحتفلمايو.منالثالثفي

نوفمبر.41يومفيبهالشرقية

مقدونيمدك.م(.ق336-)382الثاليلمحيليب

الأكبرالإسكندروالدهو،اليونانعلىالسيطرةمنتمكن

انظر:.التوسعفيأبيهأحلاممنكثيراحققالذي

الأكبر.الإسكندر

فىبيلا.فيولد،الثانيلأمنتاسالأصغرالابن،فيليب

تعلمحيث،طيبةفىرهينةسنواتعدةقضىالمبكرشبابه

الممتازينالعسكريينالقادةمنالعسكريةالعلوممنالكثير

العصر.ذلكفي

بمهاجمةالغزوفيخططهتنفيذفيمباشرةفيليببدأ

المقدوئالجيشتنظجمأعاد.حدودهعلىايإغريقيةالمدن

استخدم.الإغريقيةالجيوشكثيرايفوقأصبححتى

سلاحاالمشاةعلىللهجومالقويالكتائبيالتشكيل

قواتطور.القاصمةللضربةالمهرةوالفرسانضاربا،

القويةالمطارداتفيواستخدمهم،والفرسانالخفيفةالمشاة

سيطرتهأحكمسنواتبضعوخلال،خصومهدمرتالتي

قوتهوامتدت.اليونانفيالصغيرةالولاياتمعظمعلى

.الشمالباتجاهالدانوبنهرإلىوصلتحتى

فيوتوعده،فيليبخططديموثسينيسفهمأثينافي

أهللكن،بمالفيليبياتبعدفيماعرفتالتيالمشهورةخطبه

نأيصدقوالم.ديموثسينيسإلىالاستماعرفضواأثينا

معحربفيكانلأنهلأثينا،تهديدمصدركانفيليب

أصبح،.مق338عامفى.الوقتذلكفي)تراقيا(ثريس

إلىفانضمواأثينا،أهلإثارةعلىأخيراقادراديموثسينيس

المقدوفيالملكلكن.فيليبضددفاعيتحالففىطيبة

نفسها،السنةفيشيرونامعركةفيالمتحالفةالجيوشهزم

.اليوناناستقلالعلىوقضى

تنظجموهوكصرنثاتحمادضمناليونانفيليبأدخل

لمالتىأسبرطةعدابعدفيماالمدنكلضموقد.سياسي

)سينهيدريون(المجلسفىالمدنمثلت.الإطلاقعلىيغزها

الإغريقيةغيرللأميسمحولم،السكنيةوالأحياءبالسكان

لرئاسةفيليبالاتحاداختار.المجلسذلكإلىبالانضمام

وهوقتلولكنه.فارسبلادلمهاجمةالإغريقيةالقوات

.الحربلتلكيجهز

الأوليمبس.مقدونيا؟ديموثسينيس؟أيضا:انظر

أستراليسياحيمركزفيليبجزيرة.يريرةثيليب،

بعدعلىالغربيةبايبورتمدخلعنديقعمشهور،

علىيقعالذيوبالساحل.ملبورنمنكما22حوالي

.متكسرةأمواجذاتوشطآن،وعرةصخور،باسمضيق

محمية،شواطىءمن،الشماليالساحليتكون

،باسجورجاكتشفوقد.المانجروفأشجارومستنقعات

الفقمةصائدوواستخدم،م8971عامالغربيةبايبورت

لإخوانالجزيرةتأجيروتم،فيليبجزيرةالأوائلوالحيتان

فيمكثفاستيطانفيهاوبدأأم،842عاممكهافي

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالستينيات

فيولدلبنانيمؤرخام(.-789ا)886حتيفيليب

الامريكيينمدرسةفيودرس،لبنانجبلفىشملانقرية
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شهادةنال.الإنجيليةالكليةفىدراستهوأكمل

نفسفىالتدريسومارس،أم809عامالبكالوريوس

الولاياتإلىيغادرأنقبل،ام219سنةحتىالجامعة

جامعةمنالدكتوراهدرجةلينال،الأمريكيةالمتحدة

إلىعادحتىذاتهابالجامعةعمل.ام159سنةكولومبيا

الأمريكية.بالجامعةليدرسام029عامبيروت

الولاياتفىبرنستونجامعةإلىأم259عامذهب

بالشؤودتعنىدائرةأولأسسحيثالأمريكيةالمتحدة

جامعةفىزائراأستاذاعمل.الأمريكيةالجامعاتفىالعربية

.العربالمؤرخينأبرزمنعدديديهعلىتخرجهارفارد.

ومنبل،المؤرخ!تالمهمينمنحتيفيليبويعد

وهوالعربيةالبلادفىالحديثةالتاريخيةالمدرسةمؤسسي

ومن.للنصرانيةالتعص!منمؤلفاتهتخللم،نصرانى

سورياتاريخ)مترجم(،العربتاريخ:مؤلفاتهأبرز

التاريخصانعو،التاريخفىلبنانبموفلسطينولبنان

العربي.

.ديفيديب،طرازيانظر:.طراريديفيليب

خطبام(.884-1811)ويطللمحيليبس،

انظر:.الرقإلغاءعنبدفاعهالثمتهر،أمريكىومصلح

ايرلغائية.الحركة

لويدوليمجماعةإلىلينضمأم837عامالمحاماةهجر

الرقإنهاءفضلوقد.الاسترقاقلمحابطالالمطالبة،جاريسون

انتقد.الأمريكىالاتحادانقسامحسابعلىكانوانحتى

الحربخلاللنكولنأبراهامالرئيسإدارةبشدةفيليبس

ام(.865-8611)الأمريكيةالأهلية

المناهضةالأمريكيةالمنظمةفيليبسوحدالحرببعد

الولاياتلدستورعشرالخاس!التعديلإقرارحتىللعبودية

الاقتراعحقإنكارأنعلىالتعديلهذانصوقد.المتحدة

فيليبسواهتم.قانونىغيرأمرايعدعنصريأساسعلى

معاختلفواممنكثيرأعجب.العاملينأحوالبتحسينأيضا

بوسطن.فىفيليبسؤلد.الخطابيةبقدرتهفيليبس

نحوبعدتمكدىمقدونيا،فىمدينةكانتفدلييى

كافلااليونانيةالمدينةقرب،الإيجىالساحلمنكمأ3

عامالمديخةالمقدونيالثانيفيليبالملكأسس.الحالية

عنللتنقيبمهمامركزاالمدينةأصبحت..مق357

بعدفيما)اغبوأوكتافيان،أنطونىماركهزم،الذهب

بروتس،قيصر،يوليولرمغتالىمناثنينبأوغسطسى(،

منأوكتافيانجعل..مق42عامفيليبيعندوكاسيوس

منطردواالذينأنطونىلمؤيديمستعمرةبعدفيمافيليبى

)أعلى(،،المدينة)كنيسة(لازيليقامقدونيا.فيمديمةكانتفييبى

.الميلاديالسادسالقرلىإلىتاريحهايعود

يزورهاأوروبافىمدينةأولفيليبىوكانتإيطاليا،

السالغالقرنحتىمزدهرةظلتوقد،بولساغديسا

.الميلادي

تاريحية(.)نبدةالشطربخ:انظر.!يلددور

.وقد،بكنجهام:نظرا.جورج!يليرر،

فيالوسطىالعصورفىتطلقكانتكلمةالفيلين

بينالطبقىموقعهكانالذيالزراعىالعاملعلىإنجلترا

يختلفوالعبد.كاملةالمواطنبحقوقالمتمتعالشخص

السيد.ممتلكاتمنلايعتبرأنهفىالعبدعناغيلينا

أرضبقطعةمرتبطاكانأنهفىالحرالرجلعنويختلف

والحمايةالأرضهذهاستعمالمقابلوفى.لهملكاليست

يدويةأعمالتقديممنهيطلبكانفيها،لهتتوفرالتى
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نفسفيالفيلينأطفاليولد.الضيعةلمالكمعينةوخدمات

فيهؤلاءعليهايقيمالتىوالأراضي.كابائهمتماماالطبقة

تكتسبهاحتىالأبناءإلىالاباءمنتؤولالوضعهذاظل

نأالفيلينعلىيتحتمذلكمع،ولكن.الاجيالعبرالاسرة

قيدمننسخةهوللأرضالوحيدوالسند.مخدملهيكون

عليهمأطلق،السببولهذا.المحكمةسجلاتفيالأراضي

هذاوسميالمحكمةسجلاتنسخةبموجبالمستأجرون

.الأرضعمكمننسخةبموجبالالتزامالملكيةمنالنوع

بموجبإلغاؤهتمحتىسائداالملكيةمنالنوعهذاوظل

لسنةا!للكيةقانونألغىوقد،ام498عامفيالالتزامقانون

.الالتزامطريقعنالملكيةأنواعجميعأم529

القرنفيالاضمحلالفيالطبقيالوضعهذابدأ

الأحرارنصفالفلاحونبدأعندماالميلاديعشرالثاني

أصبح،المطافنهايةوفي.ماديبمقابلالأعمالتاديةفي

الإيجاريدفعمستأجراالطبقةهذهإلىينتميالذيالفلاح

عشرالسادسالقرنبداية،مع.الأرضاستعمالمقابل

إنجلترا.فيمنهمالقليلهناكبقى،الميلادي

القن.،الإقطاع:أيضاانظر

رحاهادارتردخفيمىمعركة.معرعةردج،!يمى

ام(،189-191)4الأولىالعالميةالحربخلال

في.الألمانعلىمؤزرانصراالكنديةالقواتفيهاوحققت

تلوهوردج،فيمىعلىالكنديوناستولى،المعركةهذه

شماليفيأراسمديخةمنبالقربيقعاستراتيجيموقعذو

فرنسا.

كانتحين،ام719عامأبريل9فىالمعركةبدأت

كانتكما،البريطانيالجيم!منجزءاالكنديةالفيالق

الربيع.لفصلالبريطانيةالهجومخططمنجزءاالمعركة

يهاجمونالكنديونكانبينماأراسالبريطانيونهاجم

الألمانطردالهجوممنالأساسيالهدفكانوقد.التل

كانوالتىفرنساجنوبيفيالواقعةإينمدينةعنبعيدا

الهدفأما.اسبوعبعدعليهاللهجوميعدونالفرنسيون

استولى.وأراسردجفيمىعلىالاستيلاءفكانالآخر

المعركةهذهفىوقتل،أبريل41فيالتلعلىالكنديون

بينما،المعركةفىالمشاركينكنديألفالمائةمن89315

البريطاني،الهجومنجحلقد)!...4الجرحىعددكان

الحلفاء.قواتوكذلكالفرنسيونوأخفق

الجافة.الدافئةالفونةانظر:.رياح،الفين

الأيرلنديينالمحاربينلمجموعةزعيماكان!عول!ين

التاريخيةالحقبةفيالفيناعليهااطلقالتيالقدماء

مطكأيضا:اسمهوينطق.القديمةالأيرلنديةللحكايات

لاينسترمقاطعةمنتتخذالحكاياتوهذه.كومهال

تعدتقريبا.م002عامحوالىفيوذلكلأحداثهامسرحا

الشعبيةالأقاصيصفيمألوفةشخصيةفينشخصية

.عملاقهيئةعلىالأحيانبعضفيوتصوره،الأيرلندية

كانعندماإبهامهفينأحرقكيفعديدةأقاصيصوتروي

منليخفففيهفىإبهامهوضعلذا،المعرفةسالمونيطهو

يضعأنإلاعليهكانمااليومذلكومنذ.الألممعاناة

حلايكتشفحتىحيرةفىيقععندمافمه،فيإبهامه

تقابله.مشكلةلأي

عدد.تشيلىفيرئيسىساحليمنتجعطردلفيئا

علىماردلفينامنتجعيقع.نسمة.803703السكان

منالشمالإلىكم6بعدعلىالهادئالمحيطساحل

المنتجعاتأهمأحدماردلفيناوأصبحتفالباريسو.

المعتدلطقسهابفضلالجنوبيةأمريكافيالسياحية

فيها.السباقوحلباتالليليةوملاهيهاوفنادقهاوشواطئها

توجدكما،الأطعمةلتعليبمصانععدةبالمدينةويوجد

ماردلفيناوتعتبر.المدينةمنبالقرببترولمصافىبها

سانتياجو.بعدتشيلىفىالمدنكبرىثانية

عدىيطدقاسمالفينبوسشجيرة.شجيرةالفيئبوس،

أوراقذاتإفريقيا،جنوبجنباتمنكبيرةمجموعة

علىلأنه،الحرائقتقاومالفينبوسشجيراتوبعضصر

وبعدتعيع!الجذورفإنوالساقالأوراقموتمنالرغم

الجذور.منالنباتينموالحريق

النباتاتمنمجموعةإلىالفينبوسشجيراتوتنتمى

أزهارهاأجلمن،الحدائقفيتزرعوهىيوريوبس،تسمى

اليوريوبسوتستطع،بالأقحوانالشبيهةالصفراءالكبيرة

عليها.!ضىالصقيعولكنماء،دونطويلةلمدةالحياة

الجيد،الصرفذاتالتربةفييكونماأحسنعلىوتنمو

ارتفاعإلىالفينبويع!شجيراتوتنمو.المشمسوالموقع

الأثحوانتسمىالمزروعةالأنواعوبعض،مترين

الباريسي.

مؤلفات)أهمالاستشراقانظر:.ي.أ.فيئسئك،

(.المستشرقين

الإسكندينافيونالمكتشفونأطقهالذيالاسم!يئلالد

الشمالية.لأمريكاالشرقيالساحلفيمنطقةعلىالأوائل

زارواالنرويجيينالفايكنجأنالمؤرخينمنالعديدويعتقد

إبحارمنعام005حواليقبلالساحليةالمنطقةهذه
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بعضيعتقدكما،ام294عامأمريكاإلىكولمبوس

كيبمنطقةفىالغالبفيكانتفينلاندأنالمؤرخين

(.الأمريكيةالمتحدة)الولاياتماساشوسيتسلولايةكود،

سنةوفى)كندا(.نيوفاوندلاندأنهاأخرونويعتقد

أكسلانسفيفايكنجمستوطنةبقاياوجدت،أم619

)نيوفاوندلاند(.ميدور

عنالإسكندينافيةالبطوأجةالمآثرقصصتحكى

المكتشف!تمنأ!ديدالبر.للم!ضشف!تالبطوليةالرحلات

بالكامل.عليهاالاعتمادلايمكنالقصصهذهأنيعتبرون

وقد.معتدلمناخذاتخصبةأرضاالقصصهذهوتصف

النبيذ()أرضفينلاندالمنطقةتلكالشمالرجالسمى

ليفعنالقصصوتحكيفيها.ينموالذيالعنببسبب

عامفينلاندزاراطذاالأحمر،إريكابن،إيريكسون

الشمالرجالأنالمؤرخونويعتقدتقريبا.أم...

عنأسدفاعايستطجعواأءلأنهمافينلاندمغادرةإلىاضطروا

المعادين.الهنودضدمستوطناتهم

طبيبام(.519-)1833!حوانكارلوسفيئلي،

تنقلأنيمكنا!همفراءااطفىأنإلىنبهمنأولكان،كوبى

اللجنةذهبتوقد.المصصيةالبعوضةعضةطريقعن

عامفىكوباعاصمةهافاناإلىالصفراءللحمىالأمريكية

نظريته.بصحةأعضاءهايقنعأنفينلىواستطاعأم009

كوبا.فىحاليا()كاماغويبرنسيببورتوفىفينلىولد

2091عاممنكوبافىالصحةعنالأولالمسؤولوكان

فىالطيةجفرسونكليةفىدرلروقد.أم809عامإلى

.المتحدةبالولاياتبنسلفانيابولايةفيلادلفيا

ام(.889-191)8فيلبسريتشارد،فينمان

فينوبلجائزةعلىأم659عامحصلأمريكىفيزيافط

إتحيرو-وسينشوينجر،.سجوليانمعمشاركةالفيزياء

جا.تومونا

يقدمواأن-حدةعلىكل-الثلاثةالرجالامشطاع

للديناميكامطورةن!ية

أواخر"فىالكميةالكوبائية

القرنمنالأربعينيات

والديناميكا.العشرين

هيال!صميةالكهربائية

الجزيئاتتفاعلدراسة

المغنطيسيوالإشمعاعالذرية

هذهزادتوقد.الكهربائي

العلماءقدرةمنالنظرية

فينمانريتثارد،صحيحبشكلالتوقععلى

بعضهابالكهرباءالمشحونةالجزيئاتتأثيراتمنيحدثلما

الإشعاعى.المجالفيبعضعلى

درجةعلىوحصل،نيويوركمدينةفىفينمانولد

عامنيوجيرسىفيبرنستونجامعةمنالدكتوراه

فيام459إلىأم429عاممنواشتغلأم،429

نيومكسيكو.فيألاموسلوسفيالذريةأغنبلةامشروع

فىالنويةللفيزياءأستاذااصبحام459عاموفي

وفاته،حتىأم519عامومن.نيويوركفىكورني!!جامعة

للتقنية.كاليفورنيامعهدفىالتدريسبهيئةاضحقا

الرومانية.الأساطيرنيال!لاهاتأهمإحدى!يدوس

فيماأصبحتولكن،والجمالالحبإلاهةأساساكانت

وقد.الحياةبأسبابتمدالتىالخلاقةالقوةإلىترمزبعد

،الرومانعندالحبإلهالمسمىكيوبيدهوابنالهاأنزعموا

.اليونانعندأفروديتالإلاهة،فينوسوتقابل

جدودأحدإينياسأمكانتفينوسأنالأسطورةتروي

لارتباطهاروماأهاليعبدها.الأسطوريينرومامؤسسى

معابدمنبعضالهاوخصصوالمدينتهبمالمب!صأضاريخبا

قيصريوليوسالحاكمعائلةانأعتقدواكماروما.

.فينوسمنانحدرت

حكمباسمتعردتأسطورةفىمهمادورافينوسأدت

جونووالإلاهتينفينوسمنكلطالبتحيث،باريس

الالهه.لأجملجائزةتمنحكانتذهبيةبتفاحةومينيرفا

،طروادةملكبريامابنوهوباريسجوبيترالإلهأمروقد

الإلاهاتمنواحدةأجملواختيارالأمرهذابتعسوية

منكلوحرصت.لفينوسالتفاحةباريسمنح.الثلاث

حربأثناءكاملاتدميراطروادةتدميرعلىومينيرفاجونو

باريس.منينتقمنلكيطروادة

كثيررسمها.للرساميندسمةمادةفينوسأصبحت

آخرونرسمكما،المرآةفىبنف!سهاتعجبوهىمنهم

وأدونيس.مارسمعفينوسأظهرواأوباريسحكممنظر

الصيت.ذائعقديمإغريقىتمثالميلودي!يئوس

الإغريقعندوالجمالالحبإلاهةأفروديتالتمثاليمثل

التمثالطوليبلغ.الرومانيةالأساطيرفىفينوسويقابلها

عامحوالىفىمجهولنحاتنحته.مترينمنأكثر

معلاتتفقكبيرةوأردافبصدرالتمثاليتميز..ماق03

حولالملتفالجوخويكاد،التقاطيعالدقيقالهادئالوجه

عنها.ينزلقأنأردافها

المزراعينأحدلأنميلوديفينوسباسمالتمثالسمى

كان.ام082عامميلوساليونانيةالجزيرةفيوجده

أخرىقطعوجدت،كماجزءينإلىمكسوراالتمثال
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معنقشاتحملقاعدةوعلىالذراعينمنأجزاءعلىتشتمل

.التمثالمنجزءاكانتالقطعهذهأنويعتقد.التمثال

علىأثرعلىلهايعثرولمبعدفيماالقطعهذهاختفت

فىبتفاحةممسكاكانالتمثالأنالمحتملومن.الإطلاق

لدىفرنساسفيرريفيرا،ديماركوأحضر.اليسرىاليد

إلىبترميمهقامأنبعدوأهداهفرنسا،إلىالتمثالتركيا،

بإهداءبدورهقامالذيفرنساملكعشرالثامنلويسالملك

يزاللاالذيالمكان-باريسفياللوفرمتحفإلىالتمثال

فيه.يعرض

ملينايستخدموعقاركيميائيمركبالفيئو!الين

الكيميائيةوالصيغة.الأدويةمرعكثيرتركيبفيويدخل

وأ،القلويةعلىدليلاويستخدمحأ+40402للفينولفثالين

بتس!نتحضيرهويتم.الأصباغصنعوفي،الحمضية

ويكون.الكبريتيكحمضمعالفثاليكوأنهيدريدالفينول

وأ،الكحولفىتذوببيضاءبلوراتالنقيالفينولفثالين

أحدوهو.قلويةمادةوجودفيالأحمرإلىوتتحولالأثير،

بعضلكن،السامةالموادعلىاحتواءالشائعةالمليناتأقل

بعناية.استخدامهمنولابدله،حساسونالناس

ومخرجبريطانىممثل(.-أم)369ألبرت،!يلي

المسرحياتفينجاحاتهأولحققوقد.وسينمائيمسرحي

منوالستينياتالخمسينياتفترةفيسادتالتيالواقعية

مسرحيةمنكلفىالرئيسيةالأدواروأدى،العشرينالقرن

الأحدوصبيحةالسبتأمسيةفيلمام(،069)لايربيلى

نأينبغىفيلمأم(،)639جونزتومفيلمأم(،)069

لوثرمارتنبدورقامكماام(.)649سدولهالليليرخي

فيهومثلبابلز،شارليفيلمأخرجكمالوثر،مسرحيةفي

أم(.)689عام

العشرينالقرنمنالسبعينياتخلالأدوارامثلوقد

(أم)789أورتشاردشريمثلكلاسيكيةمسرحياتفى

القرنمنالثمانينياتخلالأماام(.)789وماكبث

ام(،)849ا!للبسمنهاعديدةأفلامفيظهرفقدالعشرين

ام(.)849البركانتحتأم(،)829القمراقذف

بإنجلترا،الكبرىمانشسترفيسالفوردفيفينيولد

المسرحية.للفنونالملكيةالاكاديميةفيودرس

مؤدفام(.863-1)797دوألفريد،فيني

واشتو،الرومانسيةللحركةالأوائلالروادمنكانفرنسي

حديثةأشعارمؤلفهمنوبدءا.والوطنيةبالحماسةشمعره

عزلةعنفينيعبرالقدربمؤدفهوانتهاءام(،)826وقديمة

الإنسانية،الصفاتعناللهصفاتواختلافالأفراد،

وسمو،والإذعانالمعاناةخلالمنالعظمةعنوالبحث

وشملت.الفلسفىالشعرعنهعبرمانحوعلىالفكر

خمسوقصتهام(،)835شاترتونروايةأعماله

بعنوانالحكاياتمنومجموعةام(،)826مشوهات

أم(.)835والعظمةالعسكريةالحدمة

تورز،منبالقربالواقعةلوشزبلدةفيفينيولد

إحساسهوتفاقم.منزلهفىمعتزلأحياتهمعظموقضى

،الممثلاتإحدىمعالفاشلةالعاطفيةعلاقتهبعدبالوحدة

.عامسياسيبمنصبالفوزفىوفشله

التيالمقاومةحركةالفينيةالحركة.الحرعةالفينية،

الحكممنأيرلندالتحرير،الأيرلنديونالوطنيونبهاقام

عشر،التاسعالقرنمنالخمسينياتأوأخرفىالإنجليزي

فيال!ينييناسمتحتالأيرلنديونالوطنيونبدأحين

نسبةبذلكلقبواوقد.الاستقلالأجلمنللثورةالتخطيط

الأيرلنديين.المحاربينمنأسطوريةفرقةوهيفيانا،إلى

الإخاءتسمىسريةجمعيةإلىالفينيين،معظموينتمي

فيالجمعيةهذهأنشئتوقد.الأيرلنديالجمهوري

،ام866عاميوفي.ام858عامالمتحدةالولايات

أيرلندا،فيللشرطةمخفراالفينيونهاجم،أم867

قمعتالإنجليزيةالسلطاتولكنإنجلترا،فيقنابلوفجروا

بوصفهمبهمالمشتبهمنمئاتوسجنتالتمرد،هذا

متمردين.

فيالأيرلندبنالمهاجرينمنكثيرالفينيينحركةأيد

التاسعالقرنمناسشينياتأواخروفي.المتحدةالولايات

ثلاث،أيرلنديأصلمنالأمريكان،الفينيوننظمعشر

جزءاالوقتذلكفيكانتالتيكندا،علىفاشلةغارات

الاستيلاءالفينيينهدفوكان،البريطانيةالإمبراطوريةمن

منحعلىإنجلترالإرغام،رهينةبهاوالاحتفاظكنداعلى

استقلالها.أيرلندا

هدفالأيرلنديةالجمهوريةالحركاتتبنتبعدوفيما

وفي.الثورةخلالمنالاستقلالعلىالحصمولفيالفينيين

،حرةأيرلنديةدولةمقاطعة26شكلت،ام129عام

الحكم)حقأيالدومييونتسمىالتيالمكانةوأعطيت

وقد.البريطانيةالإمبراطوريةلسيادةالخضوعجمع(،الذاتي

.العصاباتحربمنلحشواتأعقابفيهذاتحقق

تاريخ.،أيرلندا:أيضاانظر

.(م6391-4681)يوسليفثيرإ،فينيزيلوس

الفترةفىاليونانيةالسياسةفيالمؤثرةالشخصياتمنكان

الآراضىرقعةوسع.أم359وحتىأ!01عاممن

وكريتإيجةبحرجزرمنعدداإليهاأضافإذاليونانية
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الأولىالعالميةالحربفياليونانوأدخل.أخرىومقاطعات

لمحاربةالعدةأعدالحلفاء.جانبإلىام179عام

العشرينالقرنعشرينياتمطلعفيالعثمانيةالإمبراطورية

.أم229عامالحرباليودانوخسرتيوفقلمولكنه

مراتستاليونانوزراءرئيسمنصبفينيزيلوسشغل

كريت.فيولد.اسوناناجمهوريةبتأسيساليونايينوأقنع

الإتليمعلىالإغريقتدماءأطلقهالذيالاسم!يئيميا

وأجنانسوريامنالساحليةالمناطقالآنتحتلهالذي

له،الشماليةالحدودالكبيرالنهرويمثل،المحتلةوفلسطين

تحدهكذلك.الجنوبيةحدودهالكرملجبليشكلبينما

.الغربمنالمتوسطوالبحرالشردتىمنلبنانجبال

قدأنهاويبدوفينيقيا؟كلمةأصلتحديدايعرفلا

وهوالأرجوانبلادتعنىالتي،كنعانكلمةمنتطورت

وفلسطين.سوريابلادعلىالبدءفيأطلقالذىالاسم

بعضيعتقدالأحمر.االإرجوانمهمامصدراكنعانكانت

تعنىالتيفوينيكلفظةاستخدمواربماالإغريقأنالناس

تتاجركانتانتىالمجموعةإلىإشارةالأحمرالأرجوان

أضأزيل.اهدايقم!أ،منهناكلكنالأرجوانهذافيمعهم

الساحلىأسلشريطاسمافينيقيا،لفظةأصبحتالنهايةوفي

.كنعانلبلاد

فقد،القديمالعالمشعوبأشهرمنالفينيقيونكان

التاريخلهمسجلوقدوتجارا.وملاحينمهرةبحارةكانوا

وأقاموامكتشفينأرسلوامنأوائلمنكانوا:إنجطزين

المتوسطالأبيضالبحرمنطقةامتدادعلىمستعمرات

.طارقجبلمضيقوماوراء

)الألفباء(الأبجديةمنالإغريقيةالأبجديةتطورت

الأبجدياتوكلالرومانيةالأبجديةتطورتثم،الفينيقية

الإغريقية.عنالغربية

المعيشةأنماط

والشعوبالفينيقيينبينالتمييزالسهلمنليس

بنويفدأنقبلكنعانبلادفيعاشتالتىالأخرى

العهدفيالفينيقيونيعرفالسببولهذا.هناكإسرائيل

بالصيداويينإليهممايشاروكثيرا.بالكنعانيينأحياناالقديم

أوغاريتأنالعلماءويعرف.الفينيقيةصيدالمدينةنسبة

فىتقعوالتي،الشماليةالفينيقيينمدينة،الحاليةشمرارأس

منذكريتبحضارةاتصالعلىكانتسوريا،غربي

..مأق002و،ام004عاميمابينوفى.نرمأق009

أوغاريت.فىمسينيةمستعمرةازدهرت

السامية،اللغاتإحدىلهجةالفينيقيونتحدث.اللغة

عننسبياوتبعد،العربيةاللغةمنجداقرلمجةالفينيقيةواللغة

كالاشوريةالرافدينوادىفيالساميةواللغاتالارامية

نأيعتقدونالماضيفيالعلماءكانوقد.والبابلية

إلا،جهةأيةمنتأثيردونأبجدلمجهمابت!صواقدالفينيقيين

منأخذوهاقدأنهمإلىأشارتالأخيرةألاكتشافاتأن

22منالفينيقيةالأبجديةتتكون.سابقةكتابات

الفينيقيةالأبجديةالإغريقاستعارولماساكئا(صامتا)حرفا

)كالعينلغتهمفيليعستلأصواترموزخمسةوضعوا

وحروفالحركاتأي،الصوائتلإعطاءأ-خ(إ..والحاء.

المد.

لغةهيالآراميةأصبحتالميلاديالتاريخبدايةومع

المستعمرة،قرطاجحولإفريقياشمالأهللكنفينيقيا،

السادسالقرنحتىالفينيقيةاللغةتححدثونظلوا،الفينيقية

أسماءبعض!وهناك.بالبونيةتعرفبلهجة،الميلادي

فىالفينيقيوناستعمرهاالتيأسبانياجنوبفيالمناطق

اللغةمنانحدرت،ذلكقبلأو..مقأضامنااغرنا

منجاء(الانبالأسبانية،)قادسقادلقآفالا.الفينيقية

الكلمةمنجاءتبال!لوكلمة.الحمائطالفينيقيةامملمةا

مدينةمنالكلمةأخذواواللإغريقالكتاباللإغريقية

لتجارةمركزاكانتوالتيالفينيقية)جبي!!(بيبلوس

.البردي

التراجمفىظلتالفينيقىالأدبمنبقاياهناك

فيمهمةاكتشافاتتمتأم929عامومنذ.الإغريقية

الخطوطاتبعضأوضحتوقد.القديمةأوكاريتموقع

الفقراتبعض،طينيةألواحعلىوجدتالتىاررينيةا

كتبتقدالألواحهذهوكانت.القديمالعهدفىاخامضةا

الأبجديةعنطرازهافىتختلفبأبجديةالمسماريبالخط

.المعهودةالفينيقية

تاريخهمبدايةمنذالفينيقيونكان.والتصنعالتجارة

علمعلىالمصريونوكانالبحر؟يركبونتجاراالمعروف

تصللمفينيقياأنإلا.م،ق009.2منذ"جبيل"بسفن

عشرالحاديالقرنفيإلابحريةقوةبوصفهامجدهاقمة

وماتلاه.الميلادقبل

نوعوبتطويرالأرجوانبصبغةصيدامدينةاشتهرت

الأرجوانصبغةتصنيعصورعرفتكذلك.الزجاجمن

الصباغة.أعمالتسببهاالتيالكريهةبالروائحواشتهرت

وكانت،الرومانيةالإمبراطوريةجنانإحدىفينيقياكانت

والمنسوجاتالأرزوخشبماوالغاروالزيوتالنبيذتصدر

.أخرىومصنوعات

المصريين.منالتصنيعطرقمعظمالفينيقيونتعلم

كالذهب،المعادنوحفروالطرق)الصب(السبكفعرفوا

.الأثاثقطعمنهاالعاجمنأشياءعدةونحتوا،والفضة

منالملابسنسجالفينيقيونعرفالعصورأقدمومنذ



727فينيقيا

الأقمشة،يصبغونالحرفيونوكان.والكتانالصوف

لاحقوقتوفىبيعها.قبلثيابايخيطونهاماوكثيرا

القميص.يشبهفينيقىثوبوهوالكيتونالإغريقاستعار

عليهاأطلقوا،معبوداتعدةالفينيقيينلدىكان.الدين

الفينيقيينكلعبدوقداللسيدة(.بعلتواللسيد(بعلاسم

بأسماءعرفواقدالمعبودينأنرغم،الرئيسيةا!لعبوداتنفس

يمكنصورمعبودملقارتفالمعبود.مختلفةمدنفيمختلفة

تماماالقرابينتقديمالفينيقيونمارسوقدصور.بعليكونأن

قرابينقدمواأنهمإلا.الأخرىالساميةالشعوبفعلتكما

الذيالشيء،الأخرىومستعمراتهمفينيقيافيبشرية

.القسوةفيشمهرةأكسبهم

فيمعروفةأدونيسومحبوبهاعشتروتقصةوكانت

أصبحتحيثاليونانإلىطريقهاوجدتثمفينيقيا،

الرومانوعرفها.أفروديتالإغريقيةالمعبودةهيعشتروت

المأساوية،أدونيسموتقصةعرفتوقد.بفينوسلاحقا

الأدبمن،عليهمحبوبتهوانتحاب،بريخنزيربأنياب

فينوسقصةعبرالإنجليزيثم،اللاتينىإلى،الإغريقي

ونيس.دوأ

منعددفيالإغريقمثلالفينيقيونعاش.الحكومة

واحد.قطرفيالمدنتلكتوحدولم،المدن-الدول

القرنمنوبدءا.ملوكيحكمهاأرستقراطياتوكانت

جانبإلىلتحكمالحكماءمجالمح!ظهرت.مقالتاسع

وفي.الملوكمننفوذاأكثرالمجاشسهذهبعضوكان،الملك

حكومةتحكمهاالمدنهذهمعظمأصبحتلاحقوقت

الجبالسكانمعظمهبطوقدالشوفيت.تسمىمدنية

علىالقديمةالمدنمعظمبنيتحيثالبحرإلىالفينيقيين

علىصغيرةموانئمواقعاحتلواأووأرواد،صورمثلجزر

المدنتلكأهمومن.التلالمنحدراتعلىالساحل

وبيرتوسوجبيلأرواد:الجنوبإلىالشمالمن،الساحلية

التىالوحيدةوالمدينةوعكا.وصههـروصيدا(الحالية)بيروت

عاصمةبيروتهيالحاليوقتناحتىبأهميتهااحتفظت

فيه.ميناءوأهملبنان

تاريخيةنبذة

الطبيعىالملتقىتعدفينيقياكانت.الأجنبيةالسيطرة

الرئيسيالطريقعلىتقعلأنها،الوافدةللحضارات

وبلادالصغرىوا!مياالجنوبفيمصربينللحركة

علىمبكرةتأثيراتمصرفرضتلقد.الشرقفيالرافدين

نحومنذ،القديمةالمصريةالمملكةعهدفمنذ.الفينيقيين

خشبتستوردمصركانت.م،ق2181إلى2686

الوسطىالمصريةالمملكةعهدفي.لبنانمنالمشهورالأرز

الفينيقيونكان.منتظمةتجاريةعلاقاتالدولتانأنشأت

ومستعمراتهافينيقياموقع

.والمصنوعاتالذهبويستوردونالأخشابيصدرون

فينيقياأصبحتالميلادقبلعشرالخامسالقرنوخلال

وفي.عاممائةلنحوكذلكوبقيتلمصر،حدوديةمقاطعة

فيها.أثرتمثلماالفينيقيةبالمدنمصرتأثرتالأثناءهذه

أثرتكماالمصريالبلاطالفينيقيونالنبلاءمازارفكثيرا

.المصريالفكرفيالفينيقيةالدينيةوالأفكارالعبادات

فخلال،البابليةبالحضارةالقديمةفينيقياتأثرتكذلك

يكتبونفينيقياأمراءكانالميلادقبلعشرالرالغالقرن

بأختاممستنداتهمختمالفينيقيونوتعلم.المسماريبالخط

منالكثيرالبابليينمنالفينيقيونتعلمكذلك.بابلية

وخلق،الهتهمومولد،العالمبدايةعنالأسطوريةقصصهم

الذيالممركانتفينيقياأنالعلماءبعضويرىالبشر.

الخلقعنتحكيالتىالبابليةالأساطيرخلالهمنعبرت

الإغريق.وءالىالجنوبفيالعبرانيينإلى،الطوفانوعن

فينيقيادخلتعشرالثالثالقرنخلالقصيرةولفترة

حينحريتهااستعادتأنهاإلا،الحيثىالنفوذدائرةفي

الحيثية.الإمبراطوريةانهارت

الفينيقيةالمدننالت.الفينيقيةالتأثيراتانتشار

وخمسينولمائتين،الميلاديعشرالثانيالقرنفياستقلالها

هناكوكانتوالثراء.السلطةقمةعلىبقيتبعدهاعاما

قبلعشرالثانىالقرنقبلمنقبرصفيفينيقيةمستوطنات

كلإلىالفينيقيونالبحارةوصلالتاريخذلكوبعدالميلاد.

ثم.تجارتهعلىوسيطرواالأبيضالمتوسطالبحرسواحل

لأسبانياالجنوبىاسماحلامتدادعلىمستعمراتأنشأوأ

وربما.لصقليةالغربيوالساحللإفريقياالشماليوالساحل

بحيرةأصبحالمتوسطالأبيضالبحرغربأنالقوليمكن

الإغريق.مجيءسبقتالتىالحقبةتلكفيفينيقية

مستعمرتهمعبرالغربيةالحضارةفيالفينيقيونأثر

.الغربفيالفينيقيةالمستعمراتكبرىتعدالتىقرطاج

.مقء7.نحوصورمدينةمنجماعةالمستعمرةهذهأنشأ

التىالأسطوريةالشخصياتبينمنديدوالملكةوكانت

بما،المستعمراتهذهكانتديدو.انظر:.المدينةأنشأت

عددفيهايعيمشوكان،الفينيقيةالمدنتشابه،قرطاجفيها

.والبحارةوالتجاروالعمالالحرفيينمن

آولوبا،

أسبافي!!لاللر)يموسر"ي!يها،.ناالصعرىآسياآكلميا

دسصصد8بي!لوس

!قعرص)طر!
فرخماتج"مالطة!.كاصبدأ

"ءميل،.المنوسطالأببضالبحرف!ا!ور

مببإفريقها.-ماءصمص3"
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ربماأو،الفينيقىالتأثيرأنالباحثينبعضيرى

فىوطيبةكورنثإلىوصلوا،قدالفينيقيينالمستعمرين

الإغريقلبلادالفينيقيالاستعمارمسألةإن.الإغريقبلاد

عندذكرهموردقدالفينيقيينأنإلا،المبالغةعليهتغلبأمر

وصلتكذلك.وبحارةوتجارامهرةحرفيينهومر

أضاسعاالقرنبدايةبعدالإغريقبلادإلىالفينيقيةالأبجدية

.وجيزةبفترةالميلادقبل

طارقجبلمضيقجانبىعلىالتحكمأعطى

أضحكمامنوتمكنوا.الأطلسىالمحيطإلىمدخلاالفينيقيين

ويذهب.أوروباوغربالشماليةإفريقياسواحلتجارةفى

إلىوصلواقديكونونربماالفينيقيينأنإلىالباحثينبعض

فىبالتعدين:اشتغلوابريطانيا،غربىجنوبفيكورنوول

.هناكالقصديرمناجم

قب!!اسمالغالقرنفىإفريقياحولالفينيقيونأبحر

لهميتحققل!اأسذيناالبرتغاليينقبلعامألفىأيالميلاد،

المؤرخهيرقدوتيحكي.م7941عامفيإلاالإنجازذلك

التاريخ.كتابهمناشابعالمجلدفيالقصةهذهالإغريقى

فيالآشور!تقبضةفيالفيميقيةالمدنسقطتالتدهور.

تحتأغينيقيونابقىداصكبعدعامولمائتى،.مق842عام

وبعد.وقيموتمردشدةفترةالحقبةتلككانتآشور.حكم

لفترةفينيقياخضعت.م،ق612فيالاشموريينسقوط

منجزءاالمنطقةأصبحتذلكبعد.البابليينلحكموجيزة

فى.الأولداريوسالملكأنشأهاالتىالفارسيةالإمبراطورية

وازدهرتصور؟منأهميةأكثرصيداأصبحتالفترةهذه

سفنبناةالفينيقيونوبقى،الفرسحكمتحتالفينيقيةالمدن

-094)أعارسيةاالحروبواثناء.متميزينوبحارة

الأقوىالساعدهوالفينيقيالأولالأسطولكان.م(ق947

يقول.الإغريقبلادعلىهجومهافىالفارسيةللبحرية

بعدالثانيةالمرتبةيحتلكانصيداملكإن.هيرودوت

.الأسطولهذافي(الأول)أحشورش!الفرسملكأحشورش

فىتقريباآخرهعنالفينيقيالأسطولدمرواالإكريقأنإلا

..مق048عامفيسلاميزمعركة

حينالمقدونيالإغريقىالحكمتحتفينيقياوقعت

أما..مق332عامفىصورمدينةالإسكندراحتل

السيوةحولتصارعوأفقدوسوريا،مصرحكام،خلفاؤه

وفىالسفنبناءمناعةفيوالتح!صمالفينيقيةالمدنعلى

هذهفىالفينيقيةالحضارةتبدلت.التجاريةمصادرها

أما.والمعرفةالأدبلغةالإغريقيةاللغةوأصبحت.الفترة

فقد،الماضىفىالفينيقيةاللغةمكاناحتلتالتىالارامية

تلكفلاسفةمنعددوهناك.والعامةالسوقةلغةأصبحت

صيدامنزينومثل،فينيقيةأصولمنانحدروا،الفترة

صور.منوديودوروس

بومبيالرومانيالإمبراطورقام.م،ق46عاموفى

سوريامقاطعةمنلتصئجزءافينيقيابضمالعظيم

اضشهرتمدرسةأنشأواقدالرومانوكان.الرومانية

وصيداصورأصبحت.بيروتفىالقانونبتدريس

.التجاريازدهارهماوواصلتاأطمعرفةمهميزمركزين

السالغالقرنوفي.الزجاجبصناعةصوراشتهرتكذلك

سوريا.وبقيةفينيقيافئالمسلمونالميلادي

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

قرطاخ!صور

يوتي!سااصيد

علةذاتأخرىمقالات

عشتروتالألفماءا

نيونلكسعاالعل

المتحدةبالولاياتأريزوناودلايةعاصمةصى

نسمة،304839السكانعددمدنها.وأكبرالأمريكيةا

121.2أر10الضواحىيمالسكانعدد!مجموع

أيضئاو!حروفةرئيسىاصطافمركزوهى.سممة

فيالمدينةتقع.الإلكترونيةوالمعدات،الحاسوببصناعات

جبالتحوطهامسطحةمنطقةوهىريفر،سولت

.أم087عامفينيكسأسستوقد.منخفضة

الولاياتفىنمواالمدنأسرعمنواحدةفينيكص

أجهزة:الرئيسيةالمصنعةمنتجاتهاتشمل،المتحدة

والأسمدةوالكفميائياتالإلكترونيةوالمعداتالحاسوب

السياحةوتدر،المحفوظةوالأطعمةيةالعس!الأسلحةا

سنويا.أمريكىدولاربليون81.نحوفينيكمم!على

أيةتتطورولم،فائدةالبلاستيكيةالموادأكثرأحدالفيئيل

غالبايسمىالذي،الفينيلبلاستيكأنوالواقعمثلها.مادة

استخدامويمكن.البلاستيكمنورخيصمتيننوعفينيل

ذلكفىبما،المنتجاتمنمختلفةأنواعصنعفىالفينيل

بالجلد.الشبيهةالتنجيدوموادالفونوغرافأسطوانات

الطبيعىالغازمثلطبيعيةموادمنالفينيلبلاستيكوئصنع

والميح.والنفط

وأالخشببصلابةالفينيليكونأنيمكنالخواعر.

يمكنكمالونأيفىيكونأنويمكن.الملابسمرونة

بسهولة.يتمزقأوالفينيلينكسرولاشفافا.يكونأن

وأالزيوتأوالكحولأوالأحماضمنيتضررماونادرأ

فقدانفيالفينيلمنالمصنوعةالمنتجاتوتبدأالماء.

تحترقأنواعهاومعظم،م656حرارةدرجةعندشكلها

ببطء.
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ولعبالحاوياتالصلبةالفينيلمنتجاتتتضمن

المرنةالفينيلمنتجاتتتضمنكما.المياهوأنابيبالأطفال

الحدائقوخراطيمالأرضياتوبلاطالكهربائيةالعازلات

كذلك.الجلديةشبهوالحقائبوالملابسالحماموستائر

صنعفىالمستخدمالمقوىالورقالفينيلطلاءيجعل

الجدرانورقيمكنكما،بحيويتهمحتفظااللبنصناديق

الشد.مقاومةمن

مادةعلىالفينيلبلاستيكأنواعجميعوتحتوي

موادمعالفينيلالمنتجونويخلط.فينيلىتسمىكيميائية

على.الفينيلبلاستيكمنأنواععدةلإنتاجمختلفةأخرى

يسمىغازأالكلورمعالفينيلخلطينتج،المثالسبيل

هذايستخدمالبلمرة،عمليةخلالومن.الفينيلكلوريد

كلوريدهوصلببلاستيكإنتاجفيذلكبعدالغاز

الفينيل.متعددالكلوريدأوالبوليفينيل

البلاستيكأصبحأم،279سنةفي.تاريخيةنبذة

وعلى.تجارياتصنعالفينيلمنبلاستيكيةمادةأولالصلب

علىكثيرةتحسيناتالكيميائيونأجرىالسنينمر

منالعديدالمنتجوناكتشفكما،الفينيلبلاستيك

،السبعينياتمنتصفوفيالمواد.لهذهالاستخدامات

تنتجأنيمكنخطرةأمراضاهناكأنإلىالبحوثأشارت

الغازوهو،الفينيلبكلوريدالملوثالهواءاستنشاقمن

تفرضوحاليا.الصلبالبلاستيكصناعةفيالمستخدم

تركيبالبلاستيكصانعىعلىبلدانعدةفيالقوانين

منالعماليستنشقهالذيالهواءلتخليصمصممةمعدات

سي..في.بيالفينيلكلوريد

الأرضية.مشمعأيضا:انظر

)الطيور(.العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.الفيوب

أم(.872-018)4أندريالودفيج،فيورباخ

هيجل،فريدريكولهلمجورجعلىدرسألمانيفيلسوف

منهاوبدلأ،الفلسفيةهيجلمتاليةعنبعدفيماتحولولكنه

الإنسانية.للصفاتالعلميةالدراسةأهميةعلىيركزأخذ

ام(،083)والحياةالموتحولأفكاركتابهوفي

قيمةوضعذلكمعأنهإلا،النصرانيةالمذاهبعلىاعترض

الإنسانيةتصورعنعبرقدالدينأنرأىلأنه؟للدينعالية

كتابهفيالرأيهذافيورباخعرضوقد.الحقيقيلجوهرها

أم(.184)النصرانيةجوهرالضخم

لهم،هيجلأمثالالفلاسفةأنفيورباخرأىكذلك

نأفاتهموقد،الإنسانيةالطبيعةعنفيهامبالغتجريديةن!ة

فيورباخأعلنوبذلك،الصلبةالماديةالمعاناةمغزىيدركوا

علىأثرتالاراءهذهأنومع.يأكلماهوالإنسانأن

،فيورباخهاجموا،آخرونومفكرونأنهإلا،ماركسكارل

بشكليتصرفولمالبشر،لحالةالنقديةبالآراءاكتفىلأنه

لتعديلها.مباشر

بافاريا.فىلانشتفيفيورباخولد

كدمةوهي.بحريةذراعأوصغيرخديجالفيورد

التىالبحريةوالمداخلالعميقةالخلجانعلىتطلقنرويجية

ويعتقد.النرويجيةللشواطئالجبلىالساحلطولعلىتقع

النهرية،التعريةجراءمنحدثتقدأنهاالجيولوجياعلماء

منخلتملايينمنذ(الجليدية)الأنهارالمثالجعمقتهاثم

)أجساممتوازيةجداتالفيورداتولمعظم.السنين

كلماغائصةتصيحأنهاإلابدايتهاعندضحلة(بركانية

الداخل.إلىتقدمنا

فيتنتشرالتيالفيورداتبتلكشبيهةخلجانوتوجد

الولاياتفيومينألاسكاسواحلمنكلفيالنرويج

السواحلفيوكذلكبكندا،البريطانيةوكولومبيا،المتحدة

هماالنهرومصبالبحرياللسان.النيوزيلندية

هذهمثلعلىيطلقاناللذانالبريطانيانالمصطلحان

.الخلجان

.البحرياللسان؟النرويجأيفئا:انظر

الصهيرة.:نظرا.لفدورا

كم885بعدعلىتقعتايلاند.فيجزيرةأكبر!يوعيت

بالوطنفيوكيتتتصل.أندمانبحرعلىبانكوكجنوبي

باعتبارهافيوكيتوتحكم.سارسنجسرطريقعنالأم

الجوب،لؤلؤةباسممشهورةوالجزيرة،تايلانديةمقاطعة

سابقا.تالابختسمىوكانت

المنافذمنواحدابوصفهخدماتهفيوكيتميناءويقدم

تشملالمحليةالحرف.الهنديالمحيطعلىللدولةالرئيسية

.الأسماكوصيدوالتعدينالزراعة

سكانمنتجعلوهي،مهمةصناعةأيضاالسياحة

مشهور،مصيفوفيوكيت.التايلانديينأغنىفئوكيت

مناظرللزائرينالجزيرةتوفر.الخاصالدوليمطارهاوفيها

،الأخاذةوالصخور،المنسقةبالغابات،خلابةطبيعية

كثيروينجذب.والرملللصخرالجارفةالممتدةوالشواطىء

إلىالماء(تحتللتنفس)جهازسكوبابأجهزةالغواصينمن

ألمحيطة.المياه

هداياهابمحالالسياحةلصناعةمهيئةفيوكيتومدينة

ودور،والمطاعم،اليدويةالسلعوأسواق،التذكارية

الجزيرةعلىالرئيسيةالجذبعواملوتشملالسينما.

الخلابةالجيريالحجروكهوف،المائيةللأحياءمركزا
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نجا،فانجخليجوأعمدة،الصناعيةوالكهوفللأنظار،

الاحداثومن.الذهبىبوذاومعبد،القوميفراتيوومتنزه

الصينىالنباتىالاحتفالفيوكيتفيبالحياةالنابضةالمهمة

اللحم،أكلعنالصومنهايةويمثل،الخريففىيقامالذي

ذاتالسلالموتسلقالنارعلىللمشيعروضأويشمل

.الحادةالأنصال

آلةوكانت.توسبوساطةتعزفالالاتمننوعالفيول

والسالغعشرالسادسالقرن!%خلالجذارائجةالفيول

بالفيولاستبدلتام،075عامنحووفي.الميلاديينعشر

الفيولاذلكفىبما،أخرىوتريةآلاتكبيرحدإلى

ولكن،الكبير(.اعمان)اوالفيولونسيل(الأوسط)الكمان

بعزفالاهتمامعاد،الميلاديالعشرينالقرنبدايةفي

القديمة.بالموسيقىالاهتماممنجزءاجديدمنالفيول

،الكمانعائلةإلىتنتمىالتىالالاتالفيولوتشبه

وأكتافمسطحظهرذات،الكمانآلةعكسعلىلكنها

يمسكهانتي:الطريقةالفيولقوسيختلفكما.منحدرة

ص!ارقأوتارستةلهاالفيولأنواعومعظم.العازفبها

تتراوحأحجاءعدةفىاغيولاآلاتوتصنع.الكمانأوتار

الصوتدو:هوأ!باص،اإلى)أصغرها(السوبرانومابين

،حجرهعلىأعلىإلىالفيولآلةالعازفويحملالجهير.

ركبتيه.بينالكبيرالحجمذاالفيوليمسككما

؟كمان،الباسبمالكمانبمالأوسطالكمانأيضا:انظر

التشيللو.كمان

سكانهاعددفيها،مدينةوأكبرالنمسا،عاصمة!ييئا

منالشرقيالشماليالجزءفيتقع.نسمة953.1لأ858

.الدانوبنهرمنالجنوبيةالضفةعلىالنمسا،

والسياسىوألاقتصاديالثقافىالقيادةمركزهيوفيينا

عاصمةوبعدهاالنمسا،عاصمةفييناأصبحتللنمسا.

الهابسبيرج.ح!صمتحتالمجرية-النمساويةالإمبراطورية

عاممنأوروباوسطفىحكمتملكيةعائلةوهى

والتاشععشرالثامنالقرنينخلالام819إلىأم273

الميلاديين.عشر

والأدبللتعليمعالميامركزابكونهافيينااشتهرت

بمرحهممعروفينفييناسكانأصبح.والعلوموالموسيقى

الإمبراطوريةانهارتلقد.بالحياةوتمتعهموظرفهم

فىالأولىالعالميةالحربانتهتأنبعدالمجرية-النمساوية

أهميتها.منالكثيرفيينافقدتثمومنأم،189عام

،م4591سنةفىالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد

وكالاتومركزللمؤتمراتعالميامركزافييناأصبحت

.متعددةعالمية

في2كم415قدرهامساحةعلىالمدينةتمتد.المدينة

كارباثيانجبالبينضيقلسهلالشرقىالطرف

جبالعبرمهمجبلىممرثمة.الألبوجبال)الكربات(

المدينةلموقعوكان.فييناشرقييقع()ال!صباتكارباثيان

وتطورهانموهافىمهمدورالمواصلاتطرثتقاطععلى

إلىوالاتصالاتالتجارةطرقوتخترقها،الاقتصادي

.اللإتجاهاتجميع

هذهوتشتملفيينامركزهوالقديمالمدينةوسط

والمعالمالتاريخيةالمدينةمبانىمنكثيرعلىالمنطقة

الطرازمنالتسوقأماكنعلىتشتملكماالحضارية

القديسكاتدرائيةالقديمةالمدينةقلبفىوتقف.الرفيع

حديثةمبالطمنيتكونالذيهوفبيرجقصريقع.ستيفن

وحداتعدةبعدالوسيطةالعصورإلىتنتميوهياكل

القصريشتمل(.المدينةوسط)منالغربباتجاهسكنية

النمسا،رئيسفيهايقيمالتيالم!جة،الغرفعلى

ركوبومدرسةمتعددةومتاحفالإمبراطوريةالمكتبةر

أجملالقصرهذامنبالقربويقع.الأسبانيةالخيل

مشهورةمدينةأوروبا.!ىالرائدالتقافىوالمركزالممسا،عاصمةف!نا

أحد،أعلاهبيرحمسرحيعد.والمسارحوالكسائمرالفنودبمعارص

الكميرة.فيينامعاد



731فيمنا

المشهورانوفولكزجارتنبيرجارتنهمافيينافيمتنزهين

.الوردبأشجار

الشارعيسمىالشوارعمنطوقالمدينةبوسطيحيط

العامةفيينامبانيأجملبعضتقعشتراسن(.)رنجالدائري

تاريخمتحفعلىالمبانىهذهتشتمل.الشوارعهذهعلى

وسوق،البرلمانومبنىالأوبرا،ودار،المدينةوقاعة،الفن

الثانيالنصفإلىالمبانيهذهتاريخيعود.الماليةالأوراق

الضواحىأحياءتقع.الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

جزءآأصبحتوقد،الدائريالشارعخارجللمدينةالقديمة

مبانوتقع.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالفيينامن

كارلسكيرشي،علىتشتمل،الضواحىفىمتعددةمهمة

بيلفدير.وقصرتشارلز(القديس)كنيسة

للفنالماثلةالنماذجأجملمنالمبانيهذهأنماط

القرنينخلالتطورالذيالزخرفةالبالغالطراز،الباروكي

الفنانقاموقد.الميلاديينعشروالثامنعشرالسالغ

إيرلاخفونهاردفيشربيرنيوهانالمشهورالنمساوي

وقصر،كارلسكيرشيتشملفيينافىمبانبتصميم

الغربيالجنوبيالطرفعلىالقصعرهذايقوم.سنشونبرن

الأرضعلىتقومالتيسنشونبرنحيوانحديقة.المدينةمن

حيوانحديقةاقدموهيام752عامبنيتللقصر،التابعة

بمحاذاةفييناشمالبراتريسمىطويلمتنزهيمتد.العالمفي

الغربىالطرفعلىتقعفإنهافييناغاباتأما،الدانوبنهر

المدينة.من

اللغةيتكلموننمساويونفييناسكانمعظم.السكان

والمجريين،التشيكيينمنعددفيهايعيشكما.الألمانية

لغاتهمإلىإضافةالألمانيةاللغةيتكلمونمعظمهمولكن

مناسباتفيشعبيةأزياءفييناسكانيلبس.القومية

خاصة.

المدينة.فيالقومياتاختلاطفيينافىالطعاميعكس

الشهيةالفطائروأكلالقهوةشربيحبونالناسمنوكثير

من.كثيرتورينكوندتدعىالتيالفطائردكاينفي

وأأربعةمنتتكونمبانفيشققايستأجرونفييناسكان

بيوتا،تمتلكالضواحىفيالأسروبعض.طوابقخمسة

فيدمرتالتيالمساكنمحللتحلشققاالمدينةبنتوقد

لمالمساكنفيالنقصمشكلةولكن،الثانيةالعالميةالحرب

قائمة.تزل

الفنونمؤسساتموطنفيينا.الثقافيةوالحياةالتعليم

المؤسساتهذهتشتمل.العاليالتعليمفيالمشهورةالجميلة

والجامعة،الموسيقىوأكاديمية،الجميلةالفنونأكاديميةعلى

ام(.365عامفي)أسستفييناوجامعة،الفنية

المتميزةبمتاحفهاطويلوقتمنذفيينااشتهرت

الفن،تاريخومتحفألبيرتينا،ذلكفيبمافنها،وصالات

والمبانيالكثيرةالأرصفةبمقاهىيمتازفيينالملدينةالقديمالداخليالجزء

والمشروباتالأطعمةلتناولبالمقاهيبالتجمعالنايم!يشمتع.الجميلة

حولهم.منالحياةومراقمة

الوطنيةالمكتبةذلكفىبمامتعددةمكتباتعلىوتشتمل

الموسيقيةالأمسياتتعقد.أم526عامفىأسستالتي

اورميةالأوبراودار،فيرينميوزييكفيالأوبرادورفي

كلالغناءالمشهورفييناأولادكورسويؤديسوبر.فولك

المدينة.كنائسإحدى،كابيليبيرجالهوففيأحديوم

تدعمهالذيبيرجمسرحالرئيسيةالمسارحتشمل

عاش.اشتاتجوزيفومسرحماليا،النمساويةالحكومة

مثل.والكتابوالعلماءالمؤلفينمشاهيرمنعددفيينافي

،هايدنوجوزيفبراهمز،ويوهانز،بيتهوفنفانلودفيغ

ويوهان،شوبرتبيتروفرانز،موزارتأماديوسفولفغانغو

لهم.مسكنافيينامناتخذواوقد.شتراوس

النمسا.فىالرئيسيةالصناعيةالمدينةفييناالاقتصاد.

والمنتجاتوالملابس،الكيميائيةالموادمصانعهاتنتج

والتلفاز.المذياعوأجهزة،والأدوية،الجلدية

يشتملالعامةالمواصلاتمنممتازانظاماالمدينةتمتلك

،الأنفاقومتروالمعلقةوالقطاراتالترامحافلاتعلى

وسائلاستخدامالناسمعظمويفضل.والحافلات

المديخة.داخلفيالخاصةسياراتهمعلىالعامةالمواصلات

موحفيالتاريخماقبلقبائلعاشت.تاريخيةنبذة

مركزاالرومانأسس.مق51سنةفى.الحاليفيينامدينة

الرومانيةالإمبراطوريةسقوطوبعدفندوبونا،س!وهمتقدما

جرمانية.قبائلالمنطقةاحتلتالميلاديالخامسالقرنفي

علىالمجريونسيطرالميلاديالتاسعالقرنأواخروفى

حتىهنالكوعاشوافيينا،اسمعليهاوأطلقوا،المدينة

.الميلاديالعاشرالقرنأواسطفيالألمانقهرهم



مؤتمرفيينا،732

هابسبيرجعائلةأفرادأحدأصبحح!أ273عامفى

فييناهابسبيرجعائلةاتخذت.المقدسالرومانيالإمبراطور

ثراءازدادتربسرعةالمدينةنمتثماومنلها،عاصمة

ثانيةومرةأم952عامفىفييناالأتراكهاجمثم.وأهمية

بنيت.المدينةاحتلالفيفشلوالكنهم،أم683عامفي

خلاا!فيينافىوال!صنائسالجميلةالباروكيةالقصوربعض

الأولىالعالميةالحرببعدفييناأصبحتعشر.الثامنالقرن

فييناالألمانيةالكتائبواحتلتالنمسا.جمهوريةعاصمة

عاموفي.الثانيةالعالميةالحر!نهايةإلىأم389عاممن

لهاالحلفاءضرببسببكثيراالمدينةتهدمتأم49ء

ما559إلىأم459عامومن.الحربخلالبالقنابل

س!!انأعاد.اطنتصرينالحلفاءسيطرةتحتالناسعالق

اشئيسية،العالمامنأتلفأومادمربناءتقريبافيينا

وعناها.أسسابقةاروحهامنكثيراالمديسةواستعادت

فنادتبنيتأسشريناأغرنام!السبعينياتوفي

وأقي!االأرض،اتحتحديديةسككنظاممدوبدأ،جديدة

المركزافتتحوقدمتعددةمبانمنيت!صنالمتحدةللأممبنى

،المتحدةالأملمؤتمراتموقعاالمبنىويعتبر،9791عامفي

وكالاتها.بعضبأعراضتفىبمكاتبالمتحدةالأمويزود

عامأواخرمابينعقداجتاعفييامؤتمرمؤتمر.!ييئا،

نشأتالتىالنزاعاتلتسويةأم581عاموأوائ!!أم481

امشمرتأختيروباأودولوبقيةفرنساب!تالحرببسبب

باأشروح!ص!!جفيةاطؤتمرقرر.تقريباعاماوعضرينخمسة

اغرنسيايأحسكلااغائداوأ!لإمبراطورالوشيكةالهزيمةإثر

أضوص!!اتماكتيأ!اقعيةاأضسويةاحظيتلقد.الأولنابليون

بفضلوذلك،واسعبقبول)النمسا(فيينافيإليها

عامالمائةخلالأوروبيةنزاعاتأيتفاديفيمعساعدتها

.الأولنابليونانظر:.القادمة

بريطانيا،)النمسا،المنتصرالرباعيالحلفممثلووضع

للمؤتمر.الرئيسيةالمقرراتفرنساوممثلورومميا(بروسيا،

أوروباوأمراءملوكمنالعديدالسلطةإلىالمؤتمرأعادوقد

القواتأزاحتهمأوالح!صممننابليونأزاحهمالذين

تمالذينالحكاموشمل.الفرنسيةالثورةمعالمتحالفة

الانومايعرفأممبانيا،فىالبوربونملوكللسلطةإعادتهم

ألمانيافيمقاطعاتعدةحكامإلىإضافةإيطاليا،بجنوبي

إيطاليا.وشمال

منالعديدعلىالحلفدولاستيلاءالمؤتمرأجاروقد

المستعمراتمنبعددبريطانيافاحتفظت،المغلوبةالأقطار

روسيااحتفظتفيما،الحربحلالعليهاامشولتالتي

وبرومعياالنممساوأعادتبولندا،معظمروصربيالفنلندا

بولندا.منالمتبقيالحزءعلىسيطرتهما

فرنساقوةمنالحدالمؤتمرحاول،ذلكعلىوعلاوة

المؤتمرأنشأفمثلاحدودها.علىقويةدولإنشاءطريقعن

بضموذلك،الشماليةفرنساحدودعلىهولندامملكة

علىبروسعياواستحوذت.ولوكسمبرجوموأحدابلبصا

أمالفرنسا،الشرقيةالحدودعلىتقعالتيالأ!انيةاالأراضي

إيطاليا.شمالفىرئيسيةبمقاطعاتحظيتفقدأضمساا

تجاهلهبسبببشدةفيينامؤتمرالمؤرخونانتقدوقد

أوروبا،شعوبلمعظمالقويأرريمقراطيواأسقومىاأطشعور

المناديةالثوراتاندلاعفيساه!اسذياالحسذلك

منالفترةفيالاوروبيةالدولمنأ!ديدافيأ!ديمقراطيةبا

القوميةالحركاتقيامفيساه!اكما،أم0183-848

القرنمؤرخيبعضأثنىذلك،ورغموإيطاليا.ألمانيافي

أوروبافيقوياتوازنالإيجادهفيينامؤتمرعلىالعشرين

.بقسوةالمنهزمةفرنسامعاملفوعدم

لا.إيطا،لدوليةاتالعلاق؟نيماأل:أيضانظرا

فرنسيشاعر.(؟م1341)سمواثرا،!ييون

تنقلالكبير،والميثاقالصغيرالميثاقأعمالهأهممشهور

وأصواتهاباريسلمعالمبالحياةينبضوصفاالشعريةعباراته

ئحها.اوشر

ومن،والسلطةالجاهوأصحابالعظماءمنفييونسخر

والممارساتالحيلمنوضحكوالتجاروالقساوسةالمحامين

والنساءواللصوصللمخادينالفاجرةوالنكاتالمشبوهة

هذهإلىوإضافة.المشاكسينوالتلاميذالمنحرفات

.والحزنوالجمالبالرقةشميزشعرافييونكتبالموضوعات

مشاعرأعمالهوعكعستالتدينصادقفييونكان

وال!نسانية.والحبايماخوة

بجامعةالكهنوتودرس،باريسفيفييونولد

والشجار.والسرقةالقتلجرائمفيتورطولكنهباريص!،

خففولكنأم،463عامفيشنقابالإعدامعليهح!صم

ذلكمنذشيءعنهيعرفولمباريصرمنالنفيإلىالح!-ا

الوقت.
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